
CEPAE – UFG                 SIMULADO – 2º ANO DO ENINO MÉDIO

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE
GOIÁS

  

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA
APLICADA À EDUCAÇÃO

SIMULADO/2015
2º ANO DO ENSINO MÉDIO

LEIA ATENTAMENTE AS
INSTRUÇÕES SEGUINTES

1.  Este  Simulado  contém  TABELA  PERIÓDICA,
CADERNO  DE  QUESTÕES,  PROPOSTA  DE
REDAÇÃO,  RASCUNHO DA REDAÇÃO E FOLHA
DE REDAÇÃO.

O CADERNO DE QUESTÕES contém 90 questões
numeradas  de  1  a  90,  dispostas  da  seguinte
maneira:

a. as questões de número 1 a 26 são relativas à
área de Ciências Humanas e suas Tecnologias;

b. as questões de 27 a 50 são relativas à área de
Ciências da Natureza e suas Tecnologias;

c. as questões de número 51 a 80 são relativas à
área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;

d. as questões de número 81 a 90 são relativas à
área de Matemática e suas Tecnologias.

ATENÇÃO: as questões de 51 a 55 são relativas à
língua estrangeira. Você deverá responder apenas
às  questões  relativas  a  uma  prova  de  língua
estrangeira (inglês, espanhol ou francês) e marcar
a opção escolhida no seu CARTÃO-RESPOSTA.

2.  Confira  se  o  seu  CADERNO  DE  QUESTÕES
contém  a  quantidade  de  questões  e  se  essas
questões  estão  na  ordem  mencionada  na
instrução  anterior.  Caso  o  caderno  esteja
incompleto,  tenha qualquer defeito ou apresente
divergência, comunique ao aplicador da sala para
que ele tome as providências cabíveis.

3.  O CARTÃO-RESPOSTA será entregue a partir
das 10h15min. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA,
se os seus dados estão registrados corretamente.
Caso  haja  alguma  divergência,  comunique-a
imediatamente ao aplicador da sala.

4.  ATENÇÃO:  após  a  conferência,  escreva  e
assine  seu  nome  nos  espaços  próprios  do
CARTÃO-RESPOSTA e da FOLHA DE REDAÇÃO
com caneta esferográfica de tinta preta.

5. Não dobre, não amasse nem rasure o CARTÃO-
RESPOSTA, pois ele não poderá ser substituído.

6.  Para  cada  uma  das  questões  objetivas,  são
apresentadas  5  opções  identificadas  com  as
letras A, B, C, D e E.

Apenas uma responde corretamente à questão.

7.  No  CARTÃO-RESPOSTA,  preencha  todo  o
espaço compreendido no círculo correspondente
à opção escolhida para a resposta.  A marcação
em mais de mais opção anula a questão, mesmo
que uma das respostas esteja correta.

8.  O  tempo  disponível  para  estas  provas  é  de
cinco horas e trinta minutos

9. Reserve os 30 minutos finais para a marcação
de seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as
marcações  assinaladas  no  CADERNO  DE
QUESTÕES não serão consideradas na avaliação.

10.  Somente  serão  corrigidas  as  redações
transcritas na FOLHA DE REDAÇÃO.

11.  Quando  terminar  as  provas,  acene  para
chamar  o  aplicador  e  entregue  o  CARTÃO-
RESPOSTA e a FOLHA DE REDAÇÃO.

12.  Você  será  eliminado  do  Exame,  a  qualquer
tempo, no caso de:

a.  prestar,  em  qualquer  documento,  declaração
falsa ou inexata;

b. perturbar, de qualquer modo, a ordem no local
de  aplicação  das  provas,  incorrendo  em
comportamento indevido durante a realização do
Exame;

c.  se  comunicar,  durante  as  provas,  com outro
participante  verbalmente,  por  escrito  ou  por
qualquer outra forma;

d. portar qualquer tipo de equipamento eletrônico
e  de  comunicação  após  ingressar  na  sala  de
provas;

e. utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento, em
benefício  próprio  ou  de  terceiros,  em  qualquer
etapa do Exame;

f.  utilizar  livros,  notas  ou  impressos  durante  a
realização do Exame.
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CIÊNCIAS  HUMANAS  E  SUAS
TECNOLOGIAS

Questões de 1 a 26

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 (UFG 2009)
Analise a imagem. 

MICHELÂNGELO. “A criação de Adão”, século XVI. 

Essa imagem é representativa do Renascimento que,
entre  os  séculos  XV  e  XVI,  agregou  elementos
heterogêneos,  criando  uma  forma  particular  de
conceber o mundo. Com base na leitura da imagem,
identifica-se  como  característica  do  período
renascentista a 

(A)  utilização  de  recursos  da  cultura  clássica  na
concepção estética, valorizando o homem. 
(B)  dessacralização  da  representação  artística,
afastando os princípios do cristianismo romano. 
(C)  separação entre  arte  e  ciência,  alcançando um
conhecimento especializado sobre o homem.
(D)  elevação  da  figura  humana  à  condição  de
divindade, combatendo o paganismo.
(E)  exaltação  da  natureza  e  da  vida  ascética,
superando os prazeres mundanos. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 (UFG 2013) 
Leia o documento a seguir. 

Achando sua mulher em adultério, o homem casado
poderá matá-la licitamente, e matar o adúltero, salvo
se o marido for peão e o adúltero fidalgo, ou nosso
desembargador, ou pessoa de maior qualidade.

ORDENAÇÕES FILIPINAS. Apud FERREIRA,
Ricardo Alexandre. Crimes comuns. São Paulo:

Editora Unesp, 2011. p. 159. (Adaptado). 

As chamadas Ordenações Filipinas eram um conjunto
de normas de conduta e regras morais em vigor nas
sociedades  portuguesa  e  espanhola  durante  os
séculos XVI e XVII. Com base no contexto histórico,
conclui-se que o enunciado da lei 

(A) evidencia a desagregação matrimonial  e familiar
típica do modo de vida nas cortes do Absolutismo. 
(B) estabelece a distinção e a hierarquização social
perante a  lei,  próprias das monarquias absolutistas.

(C) normatiza juridicamente a vida privada, buscando
a  laicização  dos  costumes  nos  Estados  Nacionais
Modernos. 
(D) condena mulher e homem adúlteros, instaurando a
paridade  entre  os  gêneros  com  base  nos  valores
renascentistas.
(E)  permite  a  execução  da  justiça  no  âmbito
doméstico, enfraquecendo o poder do rei. 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 (UFG 2014 - Adaptado) 
Analise a imagem a seguir. 

 
AUTOR DESCONHECIDO. Retrato da Rainha

Elizabeth (1600).

A  pintura  expressa  uma  concepção  de  poder
absolutista ao 

(A)  colocar  a  cruz  no  alto  da  coroa,  reforçando  a
submissão do Estado ao poder religioso. 
(B) explorar vários símbolos do poder,  afirmando os
princípios da descentralização política. 
(C)  associar  a  figura  feminina  à  autoridade,
contribuindo para a emancipação das mulheres. 
(D)  ostentar  as  joias  da  Coroa,  expressando  a
permanência  do  poder  econômico  da  aristocracia
feudal. 
(E)  fundir  a  figura  do  governante  ao  Estado,
consagrando o poder do soberano. 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 (UFG 2011)
Leia os trechos de manuais de etiqueta a seguir.

Assoar o nariz no chapéu ou na roupa é grosseiro, e
fazê-lo com o braço ou cotovelo é coisa de mercador.
O correto é limpar as narinas com um lenço e fazer
isto enquanto se vira, se pessoas mais respeitáveis
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estiverem presentes. 
Da civilidade em crianças, de Erasmo de Rotterdam,

1530. 

O  indivíduo  não  deve,  como  os  rústicos  que  não
frequentaram  a  corte  ou  viveram  entre  pessoas
refinadas e respeitáveis, aliviar-se, sem vergonha ou
reserva, na frente de senhoras ou diante das portas
ou  janelas  de  câmaras  da  corte  ou  de  outros
aposentos. 

Regulamento da Corte de Wernigerode, 1570. 

ELIAS, Norbert. O processo civilizador. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 1994. [Adaptado] 

Durante a Idade Moderna, as sociedades absolutistas
foram  marcadas  pela  instauração  de  modelos  de
conduta. A análise dos trechos dos manuais evidencia
que os códigos de etiqueta inseriam-se na sociedade
absolutista como uma 

(A) ferramenta de instrução que visava à inserção de
camponeses e mercadores nos padrões de civilidade. 
(B)  forma  de  doutrinação  que  associava  o
comportamento dos cortesãos aos valores religiosos
vigentes. 
(C) normatização das emoções que estabelecia novos
preceitos para os sentimentos de nojo e pudor. 
D)  estratégia  de  homogenização  que  reduzia  as
distinções  sociais  ao  instituir  padrões  de
comportamento.
(E) prática de legitimação que promovia a tolerância a
diferentes hábitos como fundamento civilizatório. 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 (UFG 2012)
A expressão “expansão marítima europeia” é utilizada
pela  historiografia  contemporânea,  ao  tratar  dos
séculos XV e XVI, para 

(A) identificar o processo de aquisição de territórios na
Europa por meio da drenagem de regiões próximas ao
mar, tal como ocorrido nos Países Baixos. 
(B)  caracterizar  o  domínio  político  sobre o  Oriente,
auxiliado pela invenção da pólvora, da bússola e do
astrolábio nas universidades europeias. 
(C) criticar o belicismo europeu que usou o argumento
religioso  de  “combate  ao  infiel”  para  justificar  suas
conquistas territoriais na Ásia.
(D) definir o desenvolvimento econômico europeu bem
como  o  contato  e  comércio  com  povos  de  outros
continentes.
(E) legitimar a adoção da cultura europeia por parte de
outras  nações  como  ação  integrante  do  projeto
civilizacional iluminista 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Leia o documento a seguir. 

Agora vejo que vós outros sois grandes loucos, pois
atravessais o mar e sofreis grandes incômodos para
chegar aqui. Trabalhais tanto para amontoar riquezas
para  vossos  filhos  ou  para  aqueles  que  vos
sobrevivem!  Não  será  a  terra  que  vos  nutriu
suficiente  para  alimentá-los  também? Temos pais,

mães e filhos a quem amamos; mas estamos certos
de que, depois de nossa morte, a terra que nos nutriu
também  os  nutrirá,  por  isso  descansamos  sem
maiores cuidados.

LÉRY, Jean de. Viagem à terra do Brasil. (Adaptado). 

O  contato  entre  os  viajantes  europeus  e  as
populações indígenas foi marcado pela oposição entre
modos de vida. O documento apresentado evidencia a
percepção de tempo do tupinambá, quando ele critica
a 

(A) necessidade de acumulação de riqueza por parte
do europeu para provimento futuro. 
(B)  concepção  messiânica  europeia  evocada  pelos
sacrifícios vivenciados na travessia marítima. 
(C) continuidade da vida após a morte em analogia
aos ciclos da natureza.
(D)  existência  de  gerações  distintas  que  trabalham
pelo bem comum.
(E)  forma  de  exploração  econômica  da  terra  que
exaure os recursos naturais. 

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 (UFG 2014 - Adaptado) 
Leia o texto a seguir. 

Há alguns vocábulos nela (língua tupi) de que não
usam senão as mulheres, e outros que não servem
senão para os machos; carece de três letras, convém
saber,  não se acha nela F,  nem L,  nem R,  coisa
digna de espanto porque assim não têm Fé, nem Lei,
nem Rei e desta maneira vivem desordenadamente
sem terem além disto conta nem peso, nem medida.

GÂNDAVO, Pero Magalhães. Do gentio que há nesta
Província, da condição e costumes dele e de como se

governam na paz. In: História da província de Santa
Cruz, a que vulgarmente chamamos de Brasil. 1756.

(Adaptado). 

O  texto  do  viajante  português  Pero  Magalhães
Gândavo relaciona língua e organização social. O tipo
de  relato  e  os  aspectos  da  colonização  no  Brasil
expressam-se, no texto apresentado, 

(A) pelo uso da prosa, permitindo o desenvolvimento
de  um  método  argumentativo  para  a  comunicação
entre os nativos e os colonizadores. 
(B)  pela  diferenciação  dos  gêneros  dos  falantes,
sugerindo a  presença de  uma sociedade matriarcal
entre os nativos. 
(C) pelo caráter descritivo, adequando o considerado
exotismo nativo às referências europeias para efetivar
a colonização cultural.
(D) pelo conteúdo empírico, buscando complexificar a
economia  de  troca  dos  tupi-guaranis  por  meio  do
ensino de cálculo e planejamento.
(E) pela utilização da crônica, buscando elaborar um
tipo  de  relato  pedagógico  e  moralizante  usado nas
encenações teatrais jesuíticas. 

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Analise a imagem a seguir.
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LEGRAND, C. Padre Antônio Vieira convertendo os
índios do Brasil: Litografia colorida (1611). Arquivo

Histórico Ultramarino. Disponível em:
<http://www.infopedia. pt/$padre-antonio-vieira-

convertendo-os-indios>. Acesso em: 14 out.2013.

Esta  imagem,  reproduzida  em  diversos  livros
didáticos  de  história,  reforçava,  na  sociedade
brasileira, determinada visão sobre a colonização da
América  Portuguesa.  Expressa  no  discurso  da
imagem apresentada, essa visão

(A) valoriza as contribuições de diferentes culturas na
formação  do  Brasil,  destacando  as  particularidades
de cada sujeito.
(B) legitima a catequização promovida pelos jesuítas,
atribuindo  comportamento  passivo  e  submisso  aos
indígenas.
(C)  destaca  a  harmonia  nas  relações  entre
missionário e indígenas, atribuindo gestos respeitosos
e fraternais aos personagens.
(D) associa o religioso à dominação e à exploração
promovidas  pela  Coroa  Portuguesa,  condenando  a
postura autoritária do padre.
(E) revela o maior número populacional de indígenas,
promovendo-os  como  sujeito  predominante  no
processo de formação do povo brasileiro.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
"Menino travesso:  El  Niño retorna mais poderoso e
ameaça  enlouquecer  o  tempo  em  todo  o  mundo"
(manchete da revista Veja, 27.8.97, p. 42-3).
      A notícia acima exemplifica a ampla cobertura da
imprensa  sobre  esse  fenômeno,  geralmente
relacionado à

a. atuação inesperada da massa de ar úmido que, ao
esfriar as águas do Oceano Pacífico, eleva os índices
de  evaporação  e  intensifica  as  chuvas  no  sudeste
asiático.
b.  presença  de  correntes  marítimas  com  baixas
temperaturas  na  costa  ocidental  americana,
justificando a diminuição dos cardumes no Chile e as
estiagens no sudeste do Brasil e dos Estados Unidos.

c.  inversão térmica oceânica que aquece parte das
águas superficiais do Pacífico, aumenta o número de
tempestades  marítimas  e  desregula  os  índices  de
chuva na região tropical.
d. temporada de furacões e episódios de secas nas
costas americanas, devido ao aumento da força dos
ventos tropicais que sopram da Ásia para a América
do Sul.
e. formação de ondas que trazem à tona as águas
mais  frias  do  Pacífico,  intensificando  os  índices  de
aridez no Peru e sul  do Brasil  e as inundações na
Ásia tropical.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Sendo 20:00 horas a 90 graus de longitude E, que
horas serão a 135 graus de longitude W?

a) 06:00 horas.
b) 08:00 horas.
c) 10:00 horas.
d) 17:00 horas.
e) 05:00 horas.

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No dia 6 de junho é

 a) verão em Pequim e inverno em Goiânia.
b) outono em Paris e primavera em Buenos Aires.
c) inverno em Porto Alegre e verão em Miami.
d) primavera em La Paz e inverno em Havana.
e)  outono  em  Belo  Horizonte  e  primavera  em
Londres.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A dinâmica das massas de ar é um dos fatores que
explicam o clima de uma área. O clima do território
goiano é influenciado pela atuação da massa
a.Equatorial continental no verão e Tropical atlântica
no inverno.
b.Tropical atlântica durante o ano todo. 
c.Tropical continental no inverno e Equatorial atlântica
no verão.
d.Tropical  atlântica  no  verão  e  Polar  atlântica  no
inverno. 
e.Equatorial continental durante o ano todo. 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Com relação à indústria, é correto afirmar que:

a. A indústria de bens de produção ou bens de
capital  produz  calçados  e  alimentos,
denominados de bens duráveis.

b. Os  bens  de  consumo  classificam-se  em
duráveis e não-duráveis.

c. Os bens de capital  que servem de matéria-
prima ou insumos para outras indústrias são
classificados como bens duráveis.

d. A indústria automobilística faz parte do setor
de bens de equipamento.

Levando-se  em  consideração  a  quantidade  de
matéria-prima  e  energia  consumida,  a  indústria  se
classifica em leve e pesada.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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A  divisão  internacional  do  trabalho  é  uma  das
decorrências  da  expansão  marítimo-comercial  que,
por  volta  do  século  XVI,  passou  a  estimular  uma
verdadeira  disputa  colonial  entre  as  potências
europeias.  A  respeito  do  contexto  de  evolução  da
divisão  internacional  do  trabalho,  pode-se  afirmar
que:

a. A  mesma  divisão  internacional  do  trabalho
que  se  estruturou  a  partir  desse  processo
histórico permanece intacta, já que os países
subdesenvolvidos continuam dependentes.

b. A divisão internacional do trabalho estruturou-
se  a  partir  de  uma  relação  de  trocas
desiguais  entre  colônias  de  exploração  e
colônias  de  povoamento  e  permaneceu
posteriormente entre países desenvolvidos e
subdesenvolvidos.

c. Apesar  de  estar  presente  até  hoje,  essa
realidade, que passamos a chamar de divisão
internacional  do  trabalho,  sofre  atualmente
algumas  transformações  estimuladas  pela
intensificação  do  caráter  transnacional  das
grandes empresas.

d. A  clássica  divisão  internacional  do  trabalho
consistia  na  importação  de  matérias-primas
pelas colônias e importação de manufaturas
pelas metrópoles.

e. O  comércio  triangular  é  um  exemplo  da
divisão internacional do trabalho, cabendo à
África  o  consumo  de  manufaturas
provenientes das colônias americanas.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O economista grego Arghiri  Emmanuel forneceu um
retrato  realista  do  processo  histórico  de
industrialização  do  Terceiro  Mundo,  tomando  como
exemplo o caso indiano. A Índia, quando era colônia
britânica,  limitava-se  à  produção  de  algodão  e
comprava  os  tecidos  da  Grã-Bretanha;  em  etapa
posterior,  passou a produzir  tecidos,  mas comprava
as máquinas de tecelagem na antiga metrópole; mais
tarde passou a produzir ela mesma essas máquinas,
enquanto  a  Grã-Bretanha  e  outros  países
desenvolvidos forneciam equipamentos e financiavam
a industrialização. 
O  aspecto  da  industrialização  de  países
subdesenvolvidos evidenciado na situação retratada
é:

A) Produção voltada para exportação.
B) Grandes desigualdades sociais.
C) Endividamento externo.
D) Dependência da produção tecnológica.
E) Exploração de recursos naturais

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Sobre a formação das fronteiras no continente 
africano, leia as afirmações abaixo:
I. A brutal diferença entre as fronteiras políticas 

e as fronteiras étnicas no continente africano 
aponta para a artificialidade em uma divisão 
com objetivo de atender apenas aos 
interesses da maior potência capitalista na 
época da descolonização.

II. As fronteiras políticas jogaram a África em 
uma situação de constante tensão ao 
desprezar a diversidade étnica e cultural, 
acirrando conflitos entre tribos rivais.

III. As fronteiras artificiais criadas no contexto do 
colonialismo, após os processos de 
independência, fizeram da África um 
continente marcado por guerras civis, golpes 
de estado e conflitos étnicos e religiosos.

É verdadeiro apenas o que se afirma em:

a. I
b. II
c. III
d. I e II
e. II e III

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A Ideologia  tem sido alvo da Filosofia  por  ser  uma
forma de encobrimento  do real.  Por  isso,  podemos
afirmar que a Ideologia num sentido mais profundo é
um  obstáculo  à  atitude  filosófica.  Nesse  sentido
podemos dizer que a Ideologia é:

A) Um corpo sistemático de representações que nos
“ensinam”  a  pensar  criticamente  as  normas  e  os
valores.
B)  Um corpo  sistemático  de ideias  que camufla  as
diferenças de classes e conflitos sociais, nos dando a
ideia de uma harmonia inerente à sociedade.
C)  Ideias,  teorias  ou  discursos  que  levam  à  visão
unilateral,  favorecendo  a  atitude  crítica  e  um
julgamento mais amplo das realidades.
D)  Ideias,  teorias ou discursos que mostram a real
coesão social  e a sociedade como uma construção
coletiva.
E) Um conjunto de ideias que discutem os valores,
crenças  e  atitudes  dos  indivíduos,  garantindo  a
pluralidade de pontos de vista.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Leia atentamente o fragmento de um texto do filósofo
Michel  de  Montaigne,  reconhecido  na  tradição
filosófica por assumir posições céticas:

“Cada qual considera bárbaro o que não se pratica
em sua terra. E é natural, porque só podemos julgar
da  verdade  e  da  razão  de  ser  das  coisas  pelo
exemplo e pela ideia dos usos e costumes do país em
que vivemos.”

MONTAIGNE, Michel. Ensaios. São Paulo:
Abril Cultural, 1972, 104,

Sobre  o  ceticismo,  assinale  a  alternativa  que
apresenta as principais características dessa filosofia:
A) Coloca as crenças sob exame, a fim de verificar se
elas são realmente dignas de crédito ou não.
B) Aceita a verdade como algo imediato não sendo
necessário o auxílio do conhecimento discursivo.
C) Vê na prova metafísica da existência de Deus a
certeza do alcance da verdade.
D)  Pensa  que  os  sentidos  são  a  fonte  do  erro  no
conhecimento racional.
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E)  O  erro  é  causado  pelo  modo  imperfeito  de
condução do pensamento, o que exige a criação de
um método.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A intuição é uma forma de conhecer. Ela é divindade
em  3  tipos:  empírica,  inventiva  e  intelectual.
Considerando  esse  modo  conhecer,  assinale  a
alternativa correta:
A) A intuição intelectual é a do sábio, do artista, do
cientista, quando descobrem soluções súbitas, como
uma hipótese fecunda ou inspiração.
B)  A  intuição  sensível  é  um tipo  de  conhecimento
mediado,  de  modo  que  captamos  a  essência  do
objeto por encadeamento de conceitos e ideias.
C)  A  intuição  inventiva  é  quando  temos  uma
experiência interna imediata de nossas percepções,
emoções, sentimentos e desejos.
D)  A  intuição  discursiva  vai  além  das  informações
concretas  e  imediatas  recebidas  e  as  organiza  em
forma de conceitos e ideias
E)  A  intuição  empírica  é  o  conhecimento  imediato
baseado  em  uma  experiência  que  independe  de
qualquer conceito.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Sobre o dogmatismo, assinale a alternativa correta:

A) É a base sobre a qual se alicerça o conhecimento,
fazendo da Filosofia e da Ciência uma continuação do
dogma. 
B)  Concebe  o  mundo  como  um  todo  organizado,
tendo na crítica  racional  um importante  instrumento
de conhecimento desse todo. 
C) Designa as certezas não questionadas do nosso
cotidiano, sustentando os nossos valores e crenças. 
D) É uma forma de conhecimento racional aberto ao
diálogo e à crítica. 
E)  É  alicerçado  na  aceitação  da  diferença  e  da
pluralidade de ideias.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Segundo  o  filósofo  francês  Paul  Ricoeur,  os
pensadores  Marx,  Nietzsche  e  Freud  podem  ser
considerados os “mestres da suspeita”. Isso se deve
ao fato deles apresentarem críticas importantes sobre
o modo do homem conhecer. Sobre os “mestres da
suspeita”, assinale a alternativa correta:

A) Apresentaram o ser humano como mais um ser no 
mundo da natureza biológica, fruto de um processo 
evolutivo.
B) Ressaltaram o caráter relativista da cultura, 
criando uma hierarquia entre as diferentes culturas e 
civilizações.
C) Recriou a darwinismo social, ressaltando que o 
modo como as sociedades se organizam está 
diretamente ligado à evolução biológica.
D) Suspeitaram das ilusões da consciência, 
ressaltando o papel da interpretação para decifrar o 
sentido oculto do mundo aparente.
E) Revelaram que o inconsciente é a única forma 
possível de se alcançar o mundo escondido sob a 
capa das representações sociais.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Para a teoria Sociológica de Max Weber, em toda

sociedade há dominação, que é entendida como “[...]
probabilidade  de  haver  obediência  para  ordens
específicas  (ou  todas)  dentro  de  um  determinado
grupo de pessoas [...]”. 

WEBER, M. Tradução de regis Barbosa e Karen
Elsabe Barbosa. Economia e Sociedade, Brasília: Ed.

UnB, 1991, p. 139.

De acordo com a teoria sociológica do autor, é correto
afirmar que os três tipos puros de dominação legítima
são:

A – racional, tradicional e carismática.
B – econômica, social e política.
C – econômica, política e ideológica.
D – monárquica, absolutista e republicana.
E– presidencialista, parlamentarista, monarquista.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 “A  análise  das  formas  de  governo  é  tida  como

conceptualmente  distinta  da  análise  referente  às
formas  de  Estado  ou  de  regime  [....]  A  bipartição
clássica distingue a Forma de Governo presidencial.” 

BOBBIO, Norberto. Dicionário de Política. Brasília:
UnB, 1986, p. 517.

Assinale a alternativa que corresponde à Forma de
Governo presidencial.

A-  O  Sistema  gira  em  torno  da  figura  do  primeiro
ministro.
B – O governo tem o poder de dissolver o parlamento.
C – O presidente acumula os poderes de chefe de
estado e de chefe do Governo.
D  –  O  presidente  não  tem  poder  para  nomear  e
demitir ministros.
E  –  O  presidente  e  o  primeiro  ministro  acumulam
poderes de chefe de estado e de governo.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O Estado Moderno não nasceu de uma só vez,

mas foi o resultado e um longo processo de mais de
três  séculos.  Este  é  uma  consequência  da  própria
modernização da sociedade que começa no século
XVI  e  culminou  com  a  Revolução  Industrial.  Este
processo tem um elemento central, a tecnologia. Esta
modernização  possibilita  igualmente  uma  maior
mobilidade  social.  A  sociedade  moderna  é
caracterizada  pela  tecnologia,  pelo  aumento  da
produtividade,  pela  mobilidade da população e pelo
aparecimento de novos grupos sociais. É a época da
ascensão  da  Burguesia.  O  Estado  Moderno  surgiu
para  organizar  a  sociedade,  a  economia,  também
para  punir  os  excessos  cometidos  pelos  grupos
sociais, pelos cidadãos. (santos, 2008.) Sendo assim,
o Estado Moderno passou a desempenhar um papel
importante  no  novo  cenário  social,  a  Sociedade
Capitalista em expansão. 
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Com  base  no  texto  acima,  o  Estado  Moderno
contribui para a organização social no sentido de

A  -  Organizar  e  monitorar  a  sociedade  industrial,
punindo os cidadãos.
B - Mobilizar os cidadãos em prol de uma sociedade
mais justa e igualitária.
C - Organizar a sociedade moderna, construindo um
novo cenário social, mais justo e igualitário. 
D- Organizar a sociedade e a economia, punindo os
excessos  cometidos  pela  burguesia  e  promovendo
igualdade social de todos os cidadãos. 
E-  Organizar  a  economia,  punindo  os  excessos
cometidos por grupos e pessoas, mantendo, assim, o
controle da sociedade. 

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Analise a charge.

Sobre o conteúdo desta charge, compreendendo o 
seu sentido crítico, podemos afirmar que 

A - O eleitor confia na honestidade dos políticos.
B - A política é coisa de Mané.
C - O Mané é o sujeito da oração.
D - Mané é quem confia nos políticos.
E - O político é o sujeito da oração. 

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Rua  Preciados,  seis  da  tarde.  Ao  longe,  a

massa humana que abarrota a Praça Puerta Del Sol,
em Madri, e levanta. Um grupo de garotas, ao ver a
cena,  corre  em  direção  à  multidão.  Milhares  de
pessoas fazem ressoar o slogan: “Que não, que não,
que  não  nos  representem”.  Um  garoto  fala  pelo
megafone:  “Demandamos  submeter  a  referendo  o
resgate bancário”.

RODRÍGUEZ, O. Puerta Del Sol, o grande alto-
falante. Brasil de Fato, São Paulo, 26 maio-1 jun.

2011(adaptado).

Em 2011, o acampamento dos Indignados espanhóis
expressou  todo  o  descontentamento  político  da
juventude europeia. Que proposta sintetiza o conjunto
de reivindicações políticas destes jovens?

A - Voto universal.
B - Democracia direta.
C - Pluralidade partidária.

D - Autonomia legislativa.
E - Imunidade parlamentar.

▬  RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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CIÊNCIAS  DA  NATUREZA  E  SUAS
TECNOLOGIAS

Questões de 27 a 50

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Quando  um  bebê  nasce,  precisa  ser  alimentado.
Como  mamífero  que  é,  precisa  de  leite.  O  leite
produzido  pela  fêmea  de  cada  espécie  tem
características  particulares,  propiciando  nutrição
específica e adequada ao filhote de cada uma dessas
espécies. 
O  leite  humano  é  produzido  por  um  conjunto  de
células semelhantes, o tecido

A – epitelial, tipo adiposo;
B – glandular, tipo exócrino;
C – glandular, tipo endócrino;
D – reticular, tipo medula amarela;
E – glandular, tipo holócrino.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Na  espécie  humana,  a  maior  parte  dos  casos  de
gêmeos  envolve  a  gestação  de  dois  indivíduos.
Muitos  raramente,  pode  ocorrer  em  uma  única
gestação o nascimento de 3 ou mais gêmeos.
Os gêmeos dizigóticos ou gêmeos fraternos

A – são provenientes de óvulos e espermatozóides
diferentes e não tem o mesmo patrimônio genético.
B – tem o mesmo patrimônio genético, portanto são
sempre do mesmo sexo.
C-  tem o mesmo cordão umbilical e por isso tem o
mesmo sexo.
D – são chamados de gêmeos siameses, pois tem o
mesmo patrimônio genético.
E – são indivíduos de sexos diferentes, mas tem o
mesmo patrimônio genético.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O  tecido  cartilaginoso  ou  simplesmente  cartilagem
apresenta consistência firme, mas não é rígido como
o tecido ósseo. Tem função de sustentação, reveste
articulações e é fundamental em alguns locais como 

A – nas amígdalas e no pâncreas.
B – nos linfonodos e na epiglote.
C – na medula óssea vermelha.
D – no nariz e na orelha.
E – no baço e  no pâncreas.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
As células epiteliais apresentam polaridade, ou seja,
apresentam um pólo voltado para a superfície livre e
outro voltado para o tecido conjuntivo.
No  pólo  apical  de  certas  células  epiteliais  podem
existir diferenciações, relacionadas ao movimento e a
absorção, respectivamente, tais como

A – cílios e microvilosidades.
B – núcleos e fibras esqueléticas.
C - cílios e fibras musculares.
D – epitélios e flagelos.
E – espermatozóides e flagelos.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O tecido muscular relaciona-se com a locomoção e
outros movimentos do corpo, como a contração dos
órgãos do tubo digestório, do coração e das artérias.
Há  basicamente  três  tipos  de  tecido  muscular,  ou
seja, o

A – estriado esquelético com movimentos voluntários;
o  estriado  cardíaco  com contração  involuntária  e  o
liso  com movimentos lentos e involuntários.
B  –  estriado  esquelético  com movimentos  lentos  e
voluntários;  o  estriado  cardíaco  com  contração
involuntária e o liso  com movimentos voluntários
C  –  estriado  esquelético  com movimentos  fortes  e
involuntários;  o  estriado  cardíaco  com  contração
voluntária  e  o  liso  com  movimentos  rápidos  e
voluntários
D –  estriado  esquelético  com movimentos  lentos  e
involuntários;  o  estriado  cardíaco  com  contração
voluntária e o liso  com movimentos voluntários.
E  –  estriado  esquelético  com  movimentos  fortes  e
voluntários;  o  estriado  cardíaco  com  contração
voluntária e lenta e o liso com movimentos voluntários
 
▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O ato de engolir é extremamente complexo, embora
não percebamos isso. Na deglutição, a glote, que é a
entrada da laringe, sobe, e a epiglote, que atua como
uma  válvula  entre  o  esôfago  e  a  laringe,  fecha
forçando o alimento no caminho do esôfago.
Estes  movimentos  assim  como  os  movimentos
peristálticos são fenônemos

A – químicos do tubo digestório.
B – físicos do processo de digestão.
C – químicos e físicos das glândulas anexas
D – enzimáticos do aparelho digestório
E – voluntários do processo digestivo.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A digestão, no ser humano, inicia-se na boca com a
trituração mecânica dos alimentos pelos dentes e a
umidificação  do  bolo  alimentar  pela  saliva.  No
estômago, o alimento sofre a ação do ácido clorídrico.
No  duodeno,  algumas  enzimas  atuam  na
transformação final do alimento. 
No intestino grosso ocorre
A – a  absorção  da água presente  no material  que
chega do intestino delgado.
B – a mistura com o suco gástrico e a digestão parcial
das proteínas.
C – a  ação  das enzimas secretadas pelo  fígado e
pâncreas.
D – o aumento do pH nessa região do intestino e a
absorção final das proteínas e lipídios.
E – o início da digestão das grandes moléculas de
amido em pequenas moléculas de glicose.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O  sangue  é  um  fluido  transportado  pelo  sistema
vascular  sanguíneo,  que é formado pelo  coração e
pelos vasos sanguíneos. Esse sangue é uma mistura
heterogênea  e  se  distingue  em  duas  partes:  uma
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líquida, o plasma, que contém em suspensão a outra
parte,  formada  pelos  glóbulos  sanguíneos  ou
elementos figurados.
Nessa  mistura,  a  hemácia  é  responsável  pelo
transporte do gás oxigênio e 

A – na espécie humana, é uma célula anucleada.
B  –  é  classificada  em  2  grupos:  granulócitas  e
agranulócitas
C  –  caracteriza-se  por  apresentar  núcleo
arredondado.
D – libera heparina, um anticoagulante, nos capilares.
E – fagocita bactérias e vírus por meio de flagelos.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Em setembro de 1998, cerca de 10.000 toneladas de
ácido sulfúrico (H2SO4) foram derramadas pelo navio
Bahamas  no  litoral  do  Rio  Grande  do  Sul.  Para
minimizar o impacto ambiental de um desastre desse
tipo, foi  preciso neutralizar a acidez resultante. Para
isso  pode-se,  por  exemplo,  lançar  calcário,  minério
rico  em  carbonato  de  cálcio  (CaCO3),  na  região
atingida.
 
A equação química que representa a neutralização do
H2SO4  por  CaCO3,  com  a  proporção  aproximada
entre as massas dessas substâncias é: 

H2SO4  +  CaCO3  →  CaSO4  +  H2O  +  CO2

 1 tonelada reage com 1 tonelada de  sólido como
mostra a equação química. 
O calcário utilizado apresenta 80% de CaCO3  e cada
caminhão comporta uma carga de 30 toneladas. Qual
será  a  quantidade  de   caminhões  de  CaCO3

necessária para reagir  com as 10.000 toneladas de
ácido 
                                                      Dado: 1 tonelada =
106g                

 A)150
B) 270
C) 320
D) 425
E) 540

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Os  acidentes  de  trânsito,  no  Brasil,  em  sua  maior
parte  são causados por  erro  do motorista.  Em boa
parte  deles,  o  motivo  é  o  fato  de  dirigir  após  o
consumo de bebida alcoólica. A ingestão de uma lata
de  cerveja  provoca  uma  concentração  de
aproximadamente 0,3 g/L de álcool no sangue. 
Concentração
de  álcool  no
sangue (g/L)

Efeitos

0,1 - 0,5 Sem  influência
aparente,  ainda
que  com
alterações
clínicas

0,3 - 1,2 Euforia  suave,
sociabilidade
acentuada  e

queda da atenção
0,9 - 2,5 Excitação,  perda

de  julgamento
crítico,  queda  da
sensibilidade  e
das  reações
motoras

1,8 - 3,0 Confusão  mental
e  perda  da
coordenação
motora

2,7 - 4,0 Estupor,  apatia,
vômitos  e
desequilíbrio  ao
andar

3,5 - 5,0 Coma  e  morte
possível

(Revista Pesquisa FAPESP no 57, setembro 2000) 

Uma pessoa que tenha tomado três latas de cerveja
provavelmente apresenta 

A) queda de atenção, de sensibilidade e das reações
motoras. 
B)  aparente  normalidade,  mas  com  alterações
clínicas. 
C) confusão mental e falta de coordenação motora. 
D) disfunção digestiva e desequilíbrio ao andar. 
E) estupor e risco de parada respiratória.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Produtos  de  limpeza,  indevidamente  guardados  ou
manipulados,  estão  entre  as  principais  causas  de
acidentes domésticos. Leia o relato de uma pessoa
que perdeu o olfato por ter misturado água sanitária,
amoníaco e sabão em pó para limpar um banheiro: 
A mistura ferveu e começou a sair  uma fumaça
asfixiante. Não conseguia respirar e meus olhos,
nariz e garganta começaram a arder de maneira
insuportável.  Saí  correndo  à  procura  de  uma
janela aberta para poder voltar a respirar. 

O  trecho  negritado  poderia  ser  reescrito,  em
linguagem científica, da seguinte forma: 

A) As substâncias químicas presentes nos produtos
de limpeza evaporaram. 
B) Com a mistura química, houve produção de uma
solução aquosa asfixiante. 
C)  As  substâncias  sofreram  transformações  pelo
contato com o oxigênio do ar. 
D) Com a mistura, houve transformação química que 
produziu rapidamente gases tóxicos. 
E) Com a mistura, houve transformação química, 
evidenciada pela dissolução de um sólido.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Determinada Estação beneficiamento de água, trata 
cerca de 30.000 litros de água por segundo. Para 
evitar riscos de fluorose, a concentração máxima de 
fluoretos nessa água não deve exceder a cerca de 
1,5 miligrama por litro de água. 
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A quantidade máxima dessa espécie química que 
pode ser utilizada com segurança, no volume de água
tratada em uma hora, nessa Estação, é:
 
A) 150 kg. 
B) 450 kg. 
C) 162kg. 
D) 224 kg.
E) 364 kg.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Química
A adaptação dos integrantes da seleção brasileira de 
futebol à altitude de La Paz foi muito comentada em 
1995, por ocasião de um torneio, como pode ser lido 
no texto abaixo. 
“A seleção brasileira embarca hoje para La Paz, 
capital da Bolívia, situada a 3.700 metros de altitude, 
onde disputará o torneio Inter-América. A adaptação 
deverá ocorrer em um prazo de 10 dias, 
aproximadamente. O organismo humano, em 
altitudes elevadas, necessita desse tempo para se 
adaptar, evitando-se, assim, risco de um colapso 
circulatório.” 
(Adaptado da revista Placar, edição fev. 1995) 
A adaptação da equipe foi necessária principalmente 
porque a atmosfera de La Paz, quando comparada à 
das cidades brasileiras, apresenta: 

 A) menor pressão e menor concentração de 
oxigênio. 
B) maior pressão e maior quantidade de oxigênio. 
C) maior pressão e maior concentração de gás 
carbônico. 
D) menor pressão e maior temperatura. 
E) maior pressão e menor temperatura.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Maria comprou um pacote de sulco em pó que pesou 
500g, esse suco foi dissolvido em 3000mL de 
solução.
     A razão entre massa /volume(g/L) da solução é:

A) 133
B) 144
C) 155
D) 166
E) 177 

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Os gases liberados pelo esterco e por alimentos em 
decomposição podem conter sulfeto de hidrogênio 
(H2S), gás com cheiro de ovo podre, que é tóxico para
muitos seres vivos. Com base em tal fato, foram feitas
as seguintes afirmações: 
I. Gases tóxicos podem ser produzidos em processos 
naturais; 
II. Deve-se evitar o uso de esterco como adubo 
porque polui o ar das zonas rurais; 
III. Esterco e alimentos em decomposição podem 
fazer parte no ciclo natural do enxofre (S). 
Está correto, apenas, o que se afirma em 

A) I

B) II 
C) III
D) I e III 
E) II e III

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No processo de fabricação de pão, os padeiros, após 
prepararem a massa utilizando fermento biológico, 
separam uma porção de massa em forma de “bola” e 
a mergulham num recipiente com água, aguardando 
que ela suba, como pode ser observado, 
respectivamente, em I e II no esquema a seguir: 

Quando isso acontece, a massa está pronta para ir ao
forno. 
Um professor de Química explicaria esse 
Quando isso acontece, a massa está pronta para ir ao
forno. 

              Um professor de Química explicaria o
procedimento da seguinte maneira: “A bola de massa
torna-se  menos  densa  que  o  líquido  e  sobe  “.  A
alteração  da  densidade  deve-se  à  fermentação,
processo que pode ser resumido pela equação: 

C6H12O     +   2 C2H5OH   +   2 CO2   +   energia
Glicose    álcool comum   gás carbônico 

Considere as afirmações que segue. 

I. A fermentação dos carboidratos da massa de pão
ocorre  de  maneira  espontânea  e  não  depende  da
existência de qualquer organismo vivo. 
II.  Durante  a  fermentação,  ocorre  produção de  gás
carbônico, que se vai acumulando em cavidades no
interior da massa, o que faz a bola subir. 
III.  A  fermentação  transforma  a  glicose  em  álcool.
Como o álcool tem maior densidade do que a água, a
bola de massa sobe. 

Dentre as afirmativas, apenas: 

a) I está correta. 
b) II está correta. 
d) II e III estão corretas. 
e) III está correta. 
c) I e II estão corretas.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Um  termômetro  graduado  na  escala  Celsius  é
colocado juntamente com dois outros, graduados nas
escalas arbitrárias A e B, em uma vasilha contendo
gelo em ponto de fusão, no nível do mar. Em seguida,

SIMULADO – PÁGINA 11



CEPAE – UFG                 SIMULADO – 2º ANO DO ENINO MÉDIO

os  mesmo  termômetros  são  colocados  em  outra
vasilha contendo água em ebulição, até atingirem o
equilíbrio térmico. As medidas das temperaturas em
cada experiência estão mostradas nas figuras 1 e 2,
respectivamente.  Para uma outra situação, na qual o
termômetro  graduado na escala  A indica 17 graus, o
termômetro  na escala  B  e o  termômetro  na escala
Celsius indicarão, respectivamente
A) 0 oB e 7 oC.
B) 0 oB e
10 oC.
C) 10  oB
e 17 oC.
D) 10  oB
e 27 oC.
E) 17  oB
e 10 oC.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Um  turista,  ao  descer  no  aeroporto  de  Londres,
observa que o valor da temperatura indicada no por
um  termômetro  graduado  na  escala  Fahrenheit
supera em 40 unidades o valor da indicação de outro
termômetro  graduado  na  escala  Celsius.  Indique  a
alternativa que mostra a temperatura no local.

a) 10 oC.
b) 14 oC.
c) 20 oC.
d) 24 oC.
e) 28 oC.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Em uma escala  termométrica,  que  chamaremos de
escala médica, o grau é chamado de grau médico e
representado por oM. A escala médica é definida por
dois  procedimentos  básicos:  no  primeiro,  faz-se
corresponder 0º  M a 36º  C e 100º  M a 44º  C;  no
segundo, obtém-se uma unidade de °M pela divisão
do intervalo de 0º M a 100º M em 100 partes iguais.
Indique,  em  graus  médicos,  a  temperatura  de  um
paciente que apresenta uma febre de 40 oC.

a) 10 oM.
b) 20 oM.
c) 30 oM.
d) 40 oM.
e) 50 oM.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No estudo dos materiais utilizados para a restauração
de  dentes,  os  cientistas  pesquisam  entre  outras
característica  o coeficiente  de dilatação térmica.  Se
utilizarmos  um material  de  coeficiente  de  dilatação
térmica  inadequado,  poderemos  provocar  sérias
lesões ao dente, como uma trinca ou até mesmo sua
quebra.  Neste  caso,  para  que  a  restauração  seja
considerada  ideal,  o  coeficiente  de  dilatação
volumétrica do material deverá ser

a)  igual  ao  coeficiente  de  dilatação  volumétrica  do
dente.

b) maior que o coeficiente de dilatação volumétrica do
dente, se o paciente se alimenta predominantemente
com alimentos muito frios.
c) menor que o coeficiente de dilatação volumétrica
do  dente,  se  o  paciente  se  alimenta
predominantemente  com  alimentos  muito
frios.
d) maior que o coeficiente de dilatação volumétrica do
dente, se o paciente se alimenta predominantemente
com alimentos muito quentes.
e) menor que o coeficiente de dilatação do dente, se
o  paciente  se  alimenta  predominantemente  com
alimentos muito quentes.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
É  largamente  difundida  a  ideia  de  que  a  possível
elevação do nível  dos oceanos ocorreria  devido  ao
derretimento  das  grandes  geleiras,  como
consequência  do  aquecimento  global.  No  entanto,
deveríamos  considerar  outra  hipótese,  que  poderia
também  contribuir  para  a  elevação  do  nível  dos
oceanos.  Trata-se  da  expansão  térmica  da  água
devido  ao  aumento  da  temperatura.  Para  se  obter
uma  estimativa  desse  efeito,  considere  que  o
coeficiente de expansão volumétrica da água salgada
à  temperatura  de  20  °C  seja  2,0  ×  10-4 °C-1.
Colocando-se água do mar em um tanque cilíndrico,
com a  parte  superior  aberta  e  considerando que  a
variação  de  temperatura  seja  de  4  °C,  marque  a
alternativa que indica a elevação do nível da água no
tanque.  Considere  que  o  tanque  não  tenha  sofrido
qualquer tipo de expansão.

a) não haverá elevação do nível da água. 
b) 0,5 cm.
c) 1,0 cm.
d) 1,6 cm.
e) 2,0 cm.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Em  um  dia  típico  de  verão  utiliza-se  uma  régua
metálica para medir o comprimento de um lápis. Após
medir esse comprimento, coloca-se a régua metálica
no  congelador  a  uma  temperatura  de  -10ºC  e
esperam-se  cerca  de 15  minutos  para,  novamente,
medir o comprimento do mesmo lápis. O comprimento
medido  nesta  situação,  com  relação  ao  medido
anteriormente, será

a) menor, porque a régua sofreu uma dilatação.
b) maior, porque a régua se expandiu.
c) maior, porque a régua sofreu uma contração.
d) menor, porque a régua se contraiu.
e) o mesmo, porque o comprimento do lápis não se
alterou.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Em  uma  aula  de  laboratório,  para  executar  um
projeto de construção de um termostato que controle
a temperatura de um ferro elétrico de passar roupa,
os estudantes dispunham de lâminas de cobre e de
alumínio  de  dimensões  idênticas.  O  termostato
em questão  é  formado por  duas  lâminas  metálicas
soldadas e, quando a temperatura do ferro aumenta e
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atinge determinado valor, o par de lâminas se curva
como  ilustra  a  figura,  abrindo  o  circuito  e
interrompendo a passagem da corrente elétrica.

Os  coeficientes  de  dilatação  linear  do  cobre  e  do
alumínio são iguais a 1,7 × 10-5 °C-1 e 2,4 × 10-5 °C-1,
respectivamente.  Para  que  o  termostato  possa
funcionar adequadamente,

a) a lâmina de cima deve ser de cobre e a de baixo
deve ser de alumínio.
b) a lâmina de cima deve ser de alumínio e a de baixo
deve ser de cobre.
c) ambas as lâminas devem ser de cobre.
d) ambas as lâminas devem ser de alumínio.
e) as lâminas não podem ser do mesmo material e é
indiferente qual delas está por cima.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O gráfico abaixo mostra o comprimento L em função
da temperatura   de dois fios metálicos A e B. Com

base nessas informações
podemos afirmar que

a)  os  coeficientes  de
dilatação dos dois fios são iguais.
b) o coeficiente de dilatação do fio B é maior do que o
do fio A.
c) O coeficiente de dilatação do fio B é negativo.
d) o coeficiente de dilatação do fio A é maior do que o
do fio B.
e)  os  comprimentos  dos  dois  fios  em   =  0  são
diferentes.

▬  RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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LINGUAGEM,  CÓDICOS  E  SUAS
TECNOLOGIAS

Questões de 51 a 80

Questões de 51 a 55 (opção de inglês)

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ENEM Exam Highlights Education in Brazil
By Ben Tavener, Senior Contributing Reporter
RIO  DE  JANEIRO,  BRAZIL  –  Millions  of  students
across  Brazil  have  spent  the  weekend  taking  the
Exame  Nacional  do  Ensino  Médio (National  High
School Exam), better known as the ENEM, which is
the  Brazilian  equivalent  of  SATs  in  the  U.S.  or  A-
Levels  in  the  UK.  The  non-compulsory  end-of-high
school exam has seen major improvements, but has
also come under fire again due to attendance levels,
disruptions and leaked questions.
November 6, 2012

Fonte:
<http://riotimesonline.com/brazil-news/front-
page/enem-exam-highlights-education-in-brazil/#>
Acesso em 22 abr 2014 (Adaptado).

Glossário:
has [...] come under fire: tem sido criticado
attendance: comparecimento
disruption: rompimento, interrupção

A  publicação  produzida  em  inglês  The  Rio  Times,
sobre o Rio de Janeiro e o Brasil, relata e comenta o
Exame  Nacional  do  Ensino  Médio  (ENEM)  que
ocorreu  em  2012.  O  que  o  trecho  em  questão
destaca?

a) O ENEM tem qualidade inferior aos exames SATs,
dos EUA, ou A-Levels, do Reino Unido.
b) O ENEM tem apresentado melhorias ao longo dos
anos.
c)  O  ENEM  de  2012  foi  mais  duramente  criticado
pelos alunos, em comparação com os anteriores.
d) O ENEM de 2012 obteve mais questões vazadas
que nos anos anteriores.
e) O ENEM deveria ser compulsório para diminuir o
índice de abstenções.

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
“Not every classroom can get a laptop every day, so
[devices like smartphones], even if  you have to pair
up,  become  something  useful  for  teachers,”  Halla
says.
“Two years ago, if any of the kids in my room had a
phone, it was a dial-phone that maybe they could text
on. And now it’s all smartphones,” he adds.

Fonte:
<http://www.nea.org/tools/56274.htm> Acesso em 22
abr 2015 (Adaptado).

Os trechos em destaque são falas de um professor
americano, Ken Halla, sobre o uso de “smartphones”

em  sala  de  aula.  Qual  dos  enunciados  reflete  a
posição deste professor sobre o tema?

a) A probabilidade de haver “laptops” em sala de aula
é maior que de “smartphones”.
b) O problema com “smartphones” é que às vezes os
alunos têm que compartilhá-los.
c) A utilização de “smartphones” por crianças muito
jovens é prejudicial à aprendizagem.
d) As crianças não possuíam “smartphones” há dois
anos atrás como acontece atualmente.
e)  O  uso  de  telefones  celulares  só  deveria  ser
permitido para o envio de mensagens de texto.

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ADDICTING GAMES – Playlists:
12 Strategy  Game Challenges;  10  Food  Games  to
Give Thanks For; 5 Games With Cute Creepy Crawly
Critters; 6 Best Shark Week Games; 12 of the Best
Fighting Games. 

Fonte: 
<http://www.addictinggames.com/playlists/index.jsp>
Acesso em 22 abr 2015. (Adaptado).

Os títulos dados a jogos interativos costumam ter a
intenção de chamar a atenção de imediato para os
conteúdos e/ou personagens que apresentam. Qual
dos jogos da lista dos “Addicting games” apresenta
conteúdos e/ou personagens estranhos e ao mesmo
tempo encantadores? 

a) 12 Strategy Game Challenges
b) 10 Food Games to Give Thanks For
c) 5 Games With Cute Creepy Crawly Critters
d) 6 Best Shark Week Games
e) 12 of the Best Fighting Games

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Why teenagers can't concentrate
UK research into teenagers' brains shows their mental
processes are like those of younger children

Parents who despair over their teenagers' lack of con-
centration in class, inability to sit still long enough to
finish homework or plan ahead, should take solace.
Their children are not being lazy or careless – they
are victims of neurobiology.
New research has found that teenagers' brains contin-
ue developing far longer into adulthood than previous-
ly thought. Adolescents may look like young adults but
their brain structure resembles that of much younger
children, according to the study to be published in the
Journal of Neuroscience on Wednesday.

Glossário:
solace: consolo

Fonte:
<http://www.theguardian.com/science/2010/may/31/w
hy-teenagers-cant-concentrate-brains> Acesso em 22
abr 2015 (Adaptado).
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O trecho que relata a descoberta da neurociência a
respeito  do problema da falta  de concentração dos
adolescentes no Reino Unido foi publicado no jornal
The  Guardian.  Qual  é  o  ponto  central  dessa
descoberta?

a) A estrutura cerebral dos adolescentes permanece
parecida com a de crianças mais jovens.
b) A maioria dos problemas de falta de concentração
é causada pelas condições inadequadas das escolas.
c)  A  falta  de  concentração  dos  adolescentes  é
motivada por  preguiça e falta  de cuidado por  parte
deles.  
d)  A neurociência  ainda não consegue explicar  por
que  o  cérebro  de  alguns  adolescentes  não  se
desenvolve adequadamente. 
e)  O  problema  de  falta  de  concentração  pode  ser
evitado  antes  que  as  crianças  se  tornem
adolescentes.

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
“Christmas  Eve  is  depressing  and  rainy  and  warm.
Every half hour, Daddy comes out of Mother’s room
and looks out the front window and asks, “Is he here?”
even  if  no  one’s  listening.  My  brother,  Carlton,  is
driving home tonight from LSU law school and we’ll be
both relieved to see him. All  day,  Mother has been
vomiting. […] She can barely keep her eyes open, but
she cannot sleep.”

Fonte: 
Stockett,  Kathryn.  The  Help.  New  York:  Berkley
Books, 2011, p. 437-438. (Adaptado).

No trecho  retirado  do romance “The  Help”,  que  foi
adaptado  para  o  filme  “Histórias  Cruzadas”,  a
personagem  narradora  relata  como  se  passa  a
véspera de Natal  em sua residência.  Qual  situação
corresponde a essa descrição?

a) A personagem narradora descreve a noite  como
triste, chuvosa e ao mesmo tempo aquecida.
b) A personagem narradora dialoga com o pai sobre
os problemas da mãe e do irmão. 
c)  O pai  da personagem narradora  tem certeza  de
que o filho chegou de viagem porque ouve o barulho
de seu carro. 
d)  O  irmão  da  personagem  narradora  sente-se
aliviado por ter alguns dias de folga da faculdade de
direito. 
e)  A  mãe  da  personagem  narradora  passou  o  dia
inteiro vomitando e dormindo.
 

Questões de 51 a 55 (opção de espanhol)

LA PASIÓN DE IAN GIBSON
Reconocido  en  todo  el  mundo  como  el

investigador y autor de la más aclamada biografía de
Federico  García  Lorca,  el  brillo  de  los  ojos  y  las
palabras de Ian Gibson muestran el auténtico motor
de tantos años de estudio e investigación.

Ian  Gibson:  siento  amor  por  él.  Lorca  me
enganchó* cuando yo hacía la licenciantura y cuando

tuve  que  hacer  la  tesis  apunté  hacia  Lorca  porque
veía que no se habían aclarado las circunstancias ni
de su vida ni de su muerte. Cuando llegué a España
en 1965 la gente todavía tenía miedo. Y así, la tesis
se  convirtió  en  una  profunda  investigación  durante
años.  Comencé a  escribir  el  libro  dispuesto  a  todo
(menos a matar) para conseguir información. Incluso
estaba dispuesto a morir por Lorca. Él ha cambiado
mi vida, ha sido maravilloso investigar la obra de un
hombre  tan  fabuloso,  tan  completo.  Lorca  es  un
universo. Es mi pasión. El amor no se elige, ocurre.
He conocido a tanta  gente que le  trató,  he leído e
investigado tanto sobre él, que le puedo ver y conocer
a la perfección. 

Pregunta:  ¿ El centenario está sirviendo para
dar a luz a todas estas circunstancias ?

Ian  Gibson:  (...)  Todavía  no  sabemos  con
precisión  las  causas y  los  hechos que  rodearon  al
asesino de Lorca. Muchas personas callaron. Puedo
decir muchos nombres de personas que, sin saber si
tuvieron algo que ver, ocultaron y ocultan datos. Es
indignante  que  aún  no  sepamos  con  seguridad  en
que fecha lo mataron, habiéndolo sabido cientos de
personas. Hay todavía gente viva que lo debe saber.

Pregunta: ¿ Hasta que punto el reconocimiento
de Lorca ha venido del exterior ?       

Ian  Gibson:  Después  de  su  muerte  hubo  un
largo silencio, hasta el año 55 cuando se publicaron
las  obras  completas  con  el  permiso  expreso  de
Franco. Hasta aquella época era peligroso hablar de
Lorca.  Llegaban desde fuera algunas ediciones.  Ha
sido  un  trabajo  de  muchos investigadores  dentro  y
fuera  de  España.  Los  de dentro  yendo con  mucho
cuidado. Pero Lorca es un fenómeno mundial, suscita
fervor  en  el  mundo entero.  Lorca  llega  a  la  gente,
apasiona a la gente.

*enganchar significa en este caso interesar   
Texto adaptado para el proceso Selectivo 01/2000 de

la UEFS (Bahia). 
           

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
De acuerdo con el texto, es correcto afirmar que: 
 A)  Lorca y Gibson se conocieron cuando este último
aún estaba en la facultad.
 B)  los dos escritores sólo tuvieron un breve contacto
durante la investigación.
 C)  Gibson se enamoró de Lorca en la universidad y
aconteció un relación entre ellos.
 D)  El biógrafo consiguió conocer a Lorca a través de
la lectura de su obra y de la investigación.
 E)   Ambos se encontraron cuando Gibson llegó a
España en 1965.

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
De la lectura de la entrevista puede inferirse que el
motor que impulsó el trabajo de Gibson fue el:
 
 A)  interés generalizado en el exterior.
 B)  misterio que rodeaba su muerte.
 C)   amor  por  Lorca  como  persona  y  artista
desarrollado desde la infancia por Gibson.
 D)  interés personal por la obra literaria de Lorca.
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 E)   deseo  de  conseguir  justicia  para  la  persona
amada.

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Sobre los años sesenta en España, se puede inferir
que:
 A)  fue un período de absoluta tranquilidad.
 B)  se vivía un clima de excitación prerrevolucionario.
 C)   el  sentimiento  imperante  en  la  época  era  el
temor.
 D)  había una situación de tensión y rabia contenida.
 E)  la situación del país le dio, personalmente, miedo.

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Las cifras “1965” del  2˚ párrafo  y  “55” del último
párrafo son, en letra, respectivamente,  

 A)  mil novecientos y sessenta y cinco / cinquenta y
cinco.
 B)  mil y novecientos y sessenta y cinco / cincuenta y
cinco.
 C)  mil y novecientos sesenta y cinco / cinquenta y
cinco.
 D)  mil novecientos sesenta cinco / cincuenta y cinco.
 E)   mil  novecientos  sesenta y  cinco /  cincuenta  y
cinco. 

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Sobre  la  muerte  de  Federico  García  Lorca,  puede
deducirse que  

 A)  ocurrió en la mitad de la década de los 50.
 B)  se carece de información en ningún sentido.
 C)  no se sabe la fecha exacta en que tuvo lugar.      
 D)  sólo falta saber el nombre de quien lo mató.
 E)  no fue conocida hasta muchos años después de
ocurrida.        

Questões de 51 a 55 (opção de francês)

Faça a leitura do texto que segue para responder às
questões de números 51 a 53.

La minceur aux quatre coins du monde

La  mondialisation  s’installe  dans  nos
assiettes et  les petits  plats ethniques envahissent
nos cuisines.  Attention à ne pas tomber dans les
excès des mélanges culinaires, chaque pays ayant
son propre équilibre. 

Au  Brésil,  on  remplace  souvent  la  viande
par  des  protéines  végétales:  céréales  et
légumineuses.  Le  maïs  et  les  haricots  rouges
constituent la base des repas brésiliens. Or, ce sont
ces  aliments  qui  coupent  mieux  l’appétit.  Ce  qui
prévient le grignotage. Mais attention... Les plats à
base de légumineuses sont alourdis par les sauces,
souvent  indigestes.  Cuisinez-les  sans  matières
grasses. 

Au Japon, le sucre ne fait pas recette. On
boit le thé non sucré et les rares desserts proposés,
tel  le  daifuku,  sont  à  base  de  riz.  Suivons
l’exemple... Mais attention... Conservez un dessert
par semaine. Se priver de douceurs totalement crée

des  frustrations  qui  mènent  à  des  excès:  au  lieu
d’un  doigt  de  chocolat,  vous  en  engloutirez  une
plaque!

MAXI. Paris, n. 867, 9 au 15 juin 2003, p. 22-23.
[Adaptado]. 

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O texto ressalta que, nas refeições brasileiras, o milho
e o feijão 
(A) accompagnent les viandes. 
(B) appauvrissent les repas. 
(C) dérangent la digestion. 
(D) empêchent le grignotage. 
(E) alourdissent les sauces. 

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
De acordo com as informações do texto, na culinária
japonesa, 

(A) les douceurs font recette. 
(B) le thé est habituellement servi miellé. 
(C) le riz est utilisé dans des desserts. 
(D) les sucreries sont ordinairement proposées. 
(E) le chocolat est la pâte favorite. 

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Qual dos conselhos sugeridos é recorrente nos três
parágrafos do texto? 
(A) Prendre garde aux abus. 
(B) Consommer de l’huile. 
(C) Sucrer les boissons. 
(D) Manger des confitures. 
(E) S’abstenir des condiments. 

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Leia a tira a seguir. As questões 54 e 55 referem-se a
ela. 

BROWNE, Dick. Hagar, o horrível. O POPULAR.
Goiânia, 28.ago. 2004 p.6, Magazine. 

Na situação proposta por Dick Browne, pode-se inferir
que Hagar 
(A) est en train de visiter Paris. 
(B) vient d’arriver de Paris. 
(C) va faire des balades à Paris. 
(D) a l’idée d’aller à Paris. 
(E) a eu des soucis à Paris 

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
De acordo com o entendimento da esposa de Hagar, 
para falar uma língua estrangeira 

(A) il n’est pas question d’aller au pays d’origine. 
(B) il y a des règles qu’on ne peut pas oublier. 
(C) il suffit de savoir quelques tournures. 
(D) il est obligatoire de s’entraîner beaucoup. 
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(E) il faut écouter beaucoup de chansons. 

Questões de 56 a 80

▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O artista gráfico polonês Pawla Kuczynskiego nasceu
em  1976  e  recebeu  diversos  prêmios  por  suas
ilustrações.  Nessa  obra,  ao  abordar  o  trabalho
infantil, Kuczynskiego usa sua arte para 

(A) difundir a origem de marcantes diferenças sociais.
(B) estabelecer uma postura proativa da sociedade. 
(C) provocar a reflexão sobre essa realidade. 
(D) propor  alternativas  para  solucionar  esse

problema. 
(E) retratar como a questão é enfrentada em vários

países do mundo.

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Gerente – Boa tarde. Em que eu posso ajudá-lo?
Cliente  –  Estou interessado em financiamento para
compra de veículo.
Gerente – Nós dispomos de várias modalidades de
crédito. O senhor é nosso cliente?
Cliente  –  Sou  Júlio  César  Fontoura,  também  sou
funcionário do banco.
Gerente – Julinho, é você, cara? Aqui é a Helena! Cê
tá  em  Brasília?  Pensei  que  você  inda  tivesse  na
agência  de  Uberlândia!  Passa  aqui  pra  gente
conversar com calma.

BORTONI-RICARDO, S. M. Educação em língua
materna.

São Paulo: Parábola, 2004 (adaptado).

Na representação escrita da conversa telefônica entre
a  gerente  do  banco  e  o  cliente,  observa-se  que  a
maneira de falar da gerente foi alterada de repente
devido

(A) à adequação de sua fala à conversa com um
amigo, caracterizada pela informalidade.

(B) à iniciativa do cliente em se apresentar como
funcionário do banco.

(C) ao  fato  de  ambos  terem  nascido  em
Uberlândia (MinasGerais).

(D) à intimidade forçada pelo cliente ao fornecer
seu nome completo.

(E) ao seu interesse profissional  em financiar  o
veículo de Júlio.

▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Adolescentes: mais altos, gordos e preguiçosos

A  oferta  de  produtos  industrializados  e  a  falta  de
tempo  têm  sua  parcela  de  responsabilidade  no
aumento da silhueta dos jovens. “Os nossos hábitos
alimentares, de modo geral, mudaram muito”, observa
Vivian Ellinger, presidente da Sociedade Brasileira de
Endocrinologia  e  Metabologia  (SBEM),  no  Rio  de
Janeiro.  Pesquisas  mostram  que,  aqui  no  Brasil,
estamos  exagerando  no  sal  e  no  açúcar,  além  de
tomar  pouco  leite  e  comer  menos  frutas  e  feijão.
Outro  pecado,  velho  conhecido  de  quem  exibe
excesso de gordura por causa da gula, surge como
marca da nova geração: a preguiça. “Cem por cento
das  meninas  que  participam  do  Programa  não
praticavam  nenhum  esporte”,  revela  a  psicóloga
Cristina  Freire,  que  monitora  o  desenvolvimento
emocional  das  voluntárias.  Você  provavelmente  já
sabe  quais  são  as  consequências  de  uma  rotina
sedentária e cheia de gordura. “E não é novidade que
os  obesos  têm  uma  sobrevida  menor”,  acredita
Claudia  Cozer,  endocrinologista  da  Associação
Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome
Metabólica.  Mas,  se  há  cinco  anos  os  estudos
projetavam  um  futuro  sombrio  para  os  jovens,  no
cenário atual as doenças que viriam na velhice já são
parte  da  rotina  deles.  “Os  adolescentes  já  estão
sofrendo  com  hipertensão  e  diabete”,  exemplifica
Claudia. 

DESGUALDO, P. Revista Saúde. Disponível em:
http://saude.abril.com.br. Acesso em: 28 jul. 2012

(adaptado).

Sobre  a  relação  entre  os  hábitos  da  população
adolescente  e  as  suas  condições  de  saúde,  as
informações apresentadas no texto indicam que 

(A) a  falta  de  atividade  física  somada  a  uma
alimentação  nutricionalmente  desequilibrada
constituem fatores relacionados ao aparecimento
de doenças crônicas entre os adolescentes. 

(B)  a diminuição do consumo de alimentos fontes de
carboidratos combinada com um maior consumo
de  alimentos  ricos  em  proteínas  contribuíram
para  o  aumento  da  obesidade  entre  os
adolescentes. 

(C)  a  maior  participação  dos  alimentos
industrializados  e  gordurosos  na  dieta  da
população  adolescente  tem tornado  escasso  o
consumo de sais e açúcares, o que prejudica o
equilíbrio metabólico. 

(D)  a ocorrência de casos de hipertensão e diabetes
entre os adolescentes advém das condições de
alimentação, enquanto que na população adulta
os fatores hereditários são preponderantes. 

(E)  a  prática  regular  de  atividade  física  é  um
importante fator de controle da diabetes entre a
população  adolescente,  por  provocar  um
constante aumento da pressão arterial sistólica.

SIMULADO – PÁGINA 17



CEPAE – UFG                 SIMULADO – 2º ANO DO ENINO MÉDIO

▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Campanha publicitária de loja de eletroeletrônicos.
Revista Época. Nº 424, 03 jul. 2006.

Ao  circularem  socialmente,  os  textos  realizam-se
como  práticas  de  linguagem,  assumindo
configurações  específicas,  formais  e  de  conteúdo.
Considerando  o  contexto  em  que  circula  o  texto
publicitário, seu objetivo básico é 

(A) influenciar  o  comportamento  do  leitor  por
meio  de  apelos  que  visam  à  adesão  ao
consumo. 

(B) definir  regras  de  comportamento  social
pautadas  no  combate  ao  consumismo
exagerado. 

(C) defender a importância do conhecimento de
informática  pela  população  de  baixo  poder
aquisitivo. 

(D) facilitar o uso de equipamentos de informática
pelas  classes  sociais  economicamente
desfavorecidas. 

(E) questionar  o  fato  de  o  homem  ser  mais
inteligente  que  a  máquina,  mesmo  a  mais
moderna.

▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Até quando?

Não adianta olhar pro céu
Com muita fé e pouca luta

Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer
E muita greve, você pode, você deve, pode crer

Não adianta olhar pro chão
Virar a cara pra não ver

Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque
Jesus

Sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer!

GABRIEL, O PENSADOR. Seja você mesmo (mas
não seja sempre o mesmo). Rio de Janeiro: Sony

Music, 2001 (fragmento).
 

As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao
texto 

(A) caráter atual, pelo uso de linguagem própria da
internet. 

(B) cunho apelativo, pela predominância de imagens
metafóricas. 

(C)  tom de diálogo, pela recorrência de gírias. 
(D) espontaneidade,  pelo  uso  da  linguagem

coloquial.
(E) originalidade, pela concisão da linguagem.

▬ QUESTÃO 61 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A  substituição  do  haver  por  ter  em  construções
existenciais,  no português do  Brasil,  corresponde a
um dos processos mais característicos da história da
língua  portuguesa,  paralelo  ao  que  já  ocorrera  em

relação  à  aplicação  do  domínio  de  ter  na  área

semântica de “posse”, no final da fase arcaica. Mattos
e  Silva  (2001:136)  analisa  as  vitórias  de  ter  sobre
haver  e  discute  a  emergência  de  ter  existencial,
tomando  por  base  a  obra  pedagógica  de  João  de
Barros.  Em  textos  escritos  nos  anos  quarenta  e
cinquenta  do  século  XVI,  encontram-se  evidências,
embora  raras,  tanto  de  ter  “existencial”,  não
mencionado  pelos  clássicos  estudos  de  sintaxe
histórica,  quanto  de  haver  como  verbo  existencial
com  concordância,  lembrado  por  Ivo  Castro,  e
anotado como “novidade” no século XVIII por Said Ali.
Como se vê, nada é categórico e um purismo estreito
só revela um conhecimento deficiente da língua. Há
mais  perguntas  que  respostas.  Pode-se  conceber
uma norma única e prescritiva? É válido confundir o
bom uso e  a  norma com a própria  língua  e dessa
forma fazer uma avaliação crítica e hierarquizante de
outros usos e, através deles, dos usuários? Substitui-
se uma norma por outra?

CALLOU, D. A propósito de norma, correção e
preconceito linguístico: do presente para o passado,

In: Cadernos de Letras da UFF, n.° 36, 2008.
Disponível em: www.uff.br. Acesso em: 26 fev. 2012

(adaptado).

Para a autora, a substituição de “haver” por “ter” em
diferentes contextos evidencia que

(A)  o estabelecimento de uma norma prescinde
de uma pesquisa histórica.

(B)  os  estudo  clássicos  de  sintaxe  histórica
enfatizam a variação e a mudança na língua.

(C)  a avaliação crítica e hierarquizante dos usos
da língua fundamenta a definição da norma.

(D)  a adoção de uma única norma revela uma
atitude  adequada  para  os  estudos
linguísticos.

(E)  os comportamentos puristas são prejudiciais
à compreensão da constituição linguística. 

▬ QUESTÃO 62 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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 WILL.
Disponível em: www.willtirando.com.br. Acesso em: 7

nov. 2013

Opportunity é o nome de um veículo explorador que
aterrissou  em  Marte  com  a  missão  de  enviar
informações à Terra. A charge apresenta uma crítica
ao(à):

(A) gasto exagerado com o envio de robôs a
outros planetas. 

(B) exploração  indiscriminada  de  outros
planetas. 

(C) circulação  digital  excessiva  de
autorretratos (selfies). 

(D) vulgarização das descobertas espaciais. 
(E) mecanização das atividades humanas.

▬ QUESTÃO 63 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Cabeludinho 
Quando  a  Vó  me  recebeu  nas  férias,  ela  me
apresentou  aos  amigos:  Este  é  meu  neto.  Ele  foi
estudar no Rio  e  voltou de ateu.  Ela  disse que eu
voltei  de  ateu.  Aquela  preposição  deslocada  me
fantasiava  de  ateu.  Como  quem  dissesse  no
Carnaval: aquele menino está fantasiado de palhaço.
Minha avó entendia de regências verbais. Ela falava
de  sério.  Mas  todo-mundo  riu.  Porque  aquela
preposição deslocada podia fazer de uma informação
um  chiste.  E  fez.  E  mais:  eu  acho  que  buscar  a
beleza  nas  palavras  é  uma solenidade de amor.  E
pode ser instrumento de rir. De outra feita, no meio da
pelada  um  menino  gritou:  Disilimina  esse,
Cabeludinho. Eu não disiliminei ninguém. Mas aquele
verbo  novo  trouxe  um perfume de  poesia  à  nossa
quadra. Aprendi nessas férias a brincar de palavras
mais  do  que  trabalhar  com  elas.  Comecei  a  não
gostar de palavra engavetada. Aquela que não pode
mudar de lugar. Aprendi a gostar mais das palavras
pelo que elas entoam do que pelo que elas informam.
Por depois ouvi um vaqueiro a cantar com saudade:
Ai morena, não me escreve / que eu não sei a ler.
Aquele  a  preposto  ao  verbo  ler,  ao  meu  ouvir,
ampliava a solidão do vaqueiro. 

BARROS, M. Memórias inventadas: a infância. São
Paulo: Planeta, 2003.

No  texto,  o  autor  desenvolve  uma  reflexão  sobre
diferentes possibilidades de uso da língua e sobre os
sentidos que esses usos podem produzir, a exemplo
das expressões “voltou de ateu”,  “disilimina esse” e
“eu não sei a ler”. Com essa reflexão, o autor destaca

(A) os  desvios  linguísticos  cometidos  pelos
personagens do texto. 

(B) a  importância  de  certos  fenômenos
gramaticais  para  o  conhecimento  da  língua
portuguesa. 

(C) a  distinção  clara  entre  a  norma  culta  e  as
outras variedades linguísticas. 

(D) o  relato  fiel  de  episódios  vividos  por
Cabeludinho durante as suas férias. 

(E) a valorização  da dimensão lúdica e  poética
presente nos usos coloquiais da linguagem.

▬ QUESTÃO 64 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Só há uma saída para a escola se ela quiser

ser mais bem-sucedida: aceitar a mudança da língua
como um fato. Isso deve significar que a escola deve
aceitar qualquer forma da língua em suas atividades
escritas? Não deve mais corrigir? Não!

Há  outra  dimensão  a  ser  considerada:  de
fato, no mundo real da escrita, não existe apenas um
português  correto,  que  valeria  para  todas  as
ocasiões: o estilo dos contratos não é o mesmo do
dos manuais de instrução; o dos juízes do Supremo
não é o mesmo do dos cordelistas; o dos editoriais
dos  jornais  não  é  o  mesmo  do  dos  cadernos  de
cultura  dos  mesmos  jornais.  Ou  do  de  seus
colunistas.

POSSENTI, S. Gramática na cabeça. Língua
Portuguesa, ano 5, n. 67, maio 2011 (adaptado)

Sírio Possenti defende a tese de que não existe um 
único “português correto”. Assim sendo, o domínio da 
língua portuguesa implica, entre outras coisas, saber
 

(A) descartar as marcas de informalidade do 
texto. 

(B) reservar o emprego da norma padrão aos 
textos de circulação ampla.

(C) moldar a norma padrão do português pela 
linguagem do discurso jornalístico. 

(D) adequar as formas da língua a diferentes 
tipos de texto e contexto. 

(E) desprezar as formas da língua previstas pelas
gramáticas e manuais divulgados pela escola.

▬ QUESTÃO 65 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Manta que costura causos e histórias no seio de

uma família serve de metáfora da memória em
obra escrita por autora portuguesa

O que poderia valer mais do que a manta para aquela
família?  Quadros  de  pintores  famosos?  Joias  de
rainha? Palácios? Uma manta feita de centenas de
retalhos  de  roupas  velhas  aquecia  os  pés  das
crianças e a memória da avó, que a cada quadrado
apontado  por  seus  netos  resgatava  de  suas
lembranças uma história. Histórias fantasiosas como
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a do vestido com um bolso que abrigava um gnomo
comedor de biscoitos; histórias de traquinagem como
a do calção transformado em farrapos no dia em que
o menino, que gostava de andar de bicicleta de olhos
fechados,  quebrou  o  braço;  histórias  de  saudades,
como o avental que carregou uma carta por mais de
um mês...  Muitas histórias formavam aquela manta.
Os  protagonistas  eram pessoas  da  família,  um tio,
uma  tia,  o  avô,  a  bisavó,  ela  mesma,  os  antigos
donos das roupas. Um dia, a avó morreu, e as tias
passaram a disputar a manta, todas a queriam, mais
do que  aos  quadros,  joias e  palácios  deixados por
ela.  Felizmente,  as  tias  conseguiram  chegar  a  um
acordo, e a manta passou a ficar cada mês na casa
de uma delas. E os retalhos, à medida que iam se
acabando,  eram substituídos  por  outros  retalhos,  e
novas e antigas histórias foram sendo incorporadas à
manta mais valiosa do mundo. 

LASEVICIUS, A. Língua Portuguesa, São Paulo, n.
76, 2012 (adaptado). 

A  autora  descreve  a  importância  da  manta  para
aquela  família,  ao  verbalizar  que  “novas  e  antigas
histórias  foram  sendo  incorporadas  à  manta  mais
valiosa  do  mundo”.  Essa  valorização  evidencia-se
pela 

(A) oposição  entre  os  objetos  de  valor,  como
joias, palácios e quadros, e a velha manta. 

(B) correlação entre  os retalhos da manta e as
muitas  histórias  de  tradição  oral  que  os
formavam.

(C) descrição detalhada dos aspectos físicos da
manta, como cor e tamanho dos retalhos. 

(D) valorização  da  manta  como  objeto  de
herança familiar disputado por todos. 

(E) comparação  entre  a  manta  que  protege  do
frio  e  a  manta  que  aquecia  os  pés  das
crianças. 

▬ QUESTÃO 66 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O trovador
Sentimentos em mim do asperamente
dos homens das primeiras eras ...
As primaveras de sarcasmo
intermitentemente no meu coração arlequinal ...
Intermitentemente ...
outras vezes é um doente, um frio
na  minha  alma  doente  como  um  longo  som
redondo ...
Cantabona! Cantabona!
Dlorom ...
Sou um tupi tangendo um alaúde!

ANDRADE, M. In: MANFIO, D. Z. (Org.) Poesias
completas de Mário de Andrade. Belo Horizonte:

Itatiaia, 2005.

Cara ao Modernismo, a questão da identidade nacional
é  recorrente  na  prosa  e  na  poesia  de  Mário  de
Andrade. Em O trovador, esse aspecto é

(A) abordado subliminarmente, por meio de expressões
como  “coração  arlequinal”  que,  evocando  o
carnaval, remete à brasilidade

(B) verificado já  no título,  que remete aos repentistas
nordestinos,  estudados por  Mário  de Andrade  em
suas viagens e pesquisas folclóricas

(C) lamentado  pelo  eu  lírico,  tanto  no  uso  de
expressões  como  “Sentimentos  em  mim  do
asperamente” (v. 1), “frio” (v. 6), “alma doente” (v.
7), como pelo som triste do alaúde “Dlorom” 

(D) problematizado  na  oposição  tupi  (selvagem)  x
alaúde  (civilizado),  apontando  a  síntese  nacional
que  seria  proposta  no Manifesto  Antropófago,  de
Oswaldo de Andrade

(E) exaltado pelo eu lírico, que evoca os “sentimentos
dos  homens  das  primeiras  eras”  para  mostrar  o
orgulho brasileiro por suas raízes indígenas.

▬ QUESTÃO 67 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Logia e mitologia
Meu coração
de mil e novecentos e setenta e dois
já não palpita fagueiro
sabe que há morcegos de pesadas olheiras
que há cabras malignas que há
cardumes de hienas infiltradas
no vão da unha na alma
um porco belicoso de radar
e que sangra e ri
e que sangra e ri
a vida anoitece provisória
centuriões sentinelas
do Oiapoque ao Chuí

CACASO. Lero-lero. Rio de Janeiro: 7Letras; São
Paulo: Cosac & Naify, 2002

O título do poema explora a expressividade de termos
que  representam  o  conflito  do  momento  histórico
vivido pelo poeta na década de 1970. Nesse contexto,
é correto afirmar que

(A) o  poeta  utiliza  uma  série  de  metáforas
zoológicas com significado impreciso.

(B) “morcegos”,  “cabras” e “hienas” metaforizam
as vítimas do regime militar vigente.

(C) o  “porco”,  animal  difícil  de  domesticar,
representa os movimentos de resistência.

(D) o poeta caracteriza o momento de opressão
através  de  alegorias  de  forte  poder  de
impacto.

(E) “centuriões”  e  “sentinelas”  simbolizam  os
agentes  que  garantem  a  paz  social
experimentada.

▬ QUESTÃO 68 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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Desde  dezoito  anos  que  o  tal  patriotismo  lhe
absorvia  e  por  ele  fizera  a  tolice  de  estudar
inutilidades.  Que  lhe  importavam  os  rios?  Eram
grandes? Pois que fossem... Em que lhe contribuiria
para a felicidade saber o nome dos heróis do Brasil?
Em nada... O importante é que ele tivesse sido feliz.
Foi? Não. Lembrou-se das suas coisas de tupi,  de
folk-lore,  das  suas  tentativas  agrícolas...  Restava
disso tudo em sua alma uma satisfação? Nenhuma!
Nenhuma!
O  tupi  encontrou  a  incredulidade  geral,  o  riso,  a
mofa,  o  escárnio;  e  levou-o  à  loucura.  Uma
decepção. E a agricultura? Nada. As terras não eram
ferazes  e  ela  não  era  fácil  como diziam os  livros.
Outra decepção. E, quando seu patriotismo se fizera
combatente, o que achara? Decepções. Onde estava
a  doçura  de  nossa  gente?  Pois  ele  não  a  viu
combater  como  feras?  Pois  não  a  via  matar
prisioneiros, inúmeros? Outra decepção. A sua vida
era  uma  decepção,  uma  série,  melhor,  um
encadeamento de decepções.
A pátria que quisera ter era um mito; um fantasma
criado por ele no silêncio de seu gabinete.

BARRETO, L. Triste fim de Policarpo Quaresma.
Disponível em: www.dominiopublico.gov.br. Acesso

em: 8 nov. 2011.

O  romance  Triste  fim  de  Policarpo  Quaresma,  de
Lima Barreto,  foi publicado em 1911. No fragmento
destacado,  a  reação  do  personagem  aos
desdobramentos  de  suas  iniciativas  patrióticas
evidencia que

(A) a  dedicação  de  Policarpo  Quaresma  ao
conhecimento da natureza brasileira levou-o
a  estudar  inutilidades,  mas  possibilitou-lhe
uma visão mais ampla do país.

(B) a curiosidade em relação aos heróis da pátria
levou-o  ao  ideal  de  prosperidade  e
democracia  que  o personagem encontra  no
contexto republicano.

(C) a  construção  de  uma  pátria  a  partir  de
elementos  míticos,  como  a  cordialidade  do
povo, a riqueza do solo e a pureza linguística,
conduz à frustração ideológica.

(D) a  propensão  do  brasileiro  ao  riso,  ao
escárnio,  justifica  a  reação  de  decepção  e
desistência  de  Policarpo  Quaresma,  que
prefere resguardar-se em seu gabinete.

(E) a  certeza  da  fertilidade  da  terra  e  da
produção agrícola incondicional faz parte de
um projeto ideológico salvacionista, tal como
foi difundido na época do autor.

▬ QUESTÃO 69 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 “Um dia  começou  a  guerra  do  Paraguai  e  durou
cinco  anos,  João  repicava  e  dobrava,  dobrava  e
repicava pelos mortos e pelas vitórias.  Quando se
decretou  o  ventre  livre  dos  escravos,  João  é  que
repicou. Quando se fez a abolição completa, quem
repicou foi João. Um dia proclamou se a República.
João  repicou  por  ela,  repicaria  pelo  Império,  se  o

Império retornasse.”

MACHADO, Assis de. Crônica sobre a morte do
escravo João, 1897 

A leitura do texto permite afirmar que o sineiro João: 

(A) por  ser  escravo  tocava  os  sinos,  às
escondidas, quando ocorriam fatos ligados à
Abolição.

(B) não  poderia  tocar  os  sinos  pelo  retorno  do
Império, visto que era escravo.

(C) tocou  os  sinos  pela  República,  proclamada
pelos abolicionistas que vieram libertá-lo.

(D) tocava  os  sinos  quando  ocorriam  fatos
marcantes porque era costume fazê-lo.

(E) tocou  os  sinos  pelo  retorno  do  Império,
comemorando a volta da Princesa Isabel.

▬ QUESTÃO 70 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Leia o que disse João Cabral  de Melo Neto,  poeta
pernambucano, sobre a função de seus textos: 

Para João Cabral de Melo Neto, no texto literário, 

(A) a linguagem do texto deve refletir o tema, e a
fala  do  autor  deve  denunciar  o  fato  social
para determinados leitores.

(B) a  linguagem do  texto  não  deve  ter  relação
com o tema, e o autor deve ser imparcial para
que seu texto seja lido.

(C) o escritor deve saber separar a linguagem do
tema e a perspectiva  pessoal  a perspectiva
do leitor.

(D) a linguagem pode ser separada do tema, e o
escritor deve ser o delator do ato social para
todos os leitores.

(E) linguagem está além do tema, e o fato social
deve  ser  a  proposta  do  escritor  para
convencer o leitor.

▬ QUESTÃO 71 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A Orquestra é um grupo de músicos que interpretam
obras  musicais  com  diversos  instrumentos.  Esses
instrumentos possuem diferenças, tanto na forma de
tocar,  quanto  em sua  aparência.  Na  Orquestra,  os
instrumentos são organizados em famílias. Diga quais
são essas famílias conforme a figura abaixo.
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a) Batuque, Sopro, Percussão
b) Percussão, Regência, Cordas 
c) Cordas, Sopro, Percussão
d) Teclado, Piano, Cordas
e) Escuta, Cordas, Sopro 

▬ QUESTÃO 72 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Os Parâmetros do Som é o que denominamos de a
qualidade do som ou, ainda, características do som.
Cada Parâmetro do Som é responsável por uma parte
da música. Assim:

a) Melodia  =  figura  de  valores;  Duração  =
tempo;  Intensidade  =  altura;  Timbre  =
partitura.

b) Duração  =  ritmo;  Altura  =  melodia;
Intensidade = volume (forte e fraco); Timbre =
fonte sonora.

c) Notas  Musicais  =  clave  de  sol;  Altura  =
melodia; Duração = dinâmica; Timbre = fonte
sonora.

d) Altura = melodia; Intensidade = forte e fraco;
Duração = paisagem sonora; Timbre = fonte
sonora.

e) Altura = altura do prédio; Duração  = tempo
do comercial;  Intensidade = força;  Timbre =
fonte sonora

▬ QUESTÃO 73 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Observe a fotografia abaixo e assinale a questão 
correta:

a) É uma obra de características Surrealista.
b) É uma obra de característica moderna: 

performance.
c) É uma obra contemporânea: instalação.
d) É uma obra impressionista.
e) Nenhuma das questões estão corretas.

▬ QUESTÃO 74 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Sebastião Salgado é um grande nome da fotografia
mundial  contemporânea  e  sobre  o  trabalho  desse
artista se pode dizer, baseado nessa imagem abaixo:

a) Fotografa as belezas naturais da terra, 
paisagens, campos floridos.

b) Fotografa a luta e o desespero humano em 
sociedade, fruto de exploração e abuso do 
poder.

c) É um tema sem importância social.
d) Fotografa a beleza da mulher no contexto de 

sucesso social.
e) Nenhuma das questões   estão corretas.

▬ QUESTÃO 75 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Hélio Oiticica (1937-1980), foto abaixo, é considerado
um dos mais importantes artistas brasileiros do século
XX. Sua obra influenciou a criação de um movimento
artístico musical no Brasil que  foi:

a) Popular música para todos.
b) Música Gospel.
c) Música Orquestral do Mangue.
d) Tropicália de Caetano Veloso
e) Nenhuma das questões estão corretas

▬ QUESTÃO 76 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Leia:

Seres Tupy
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Seres ou não seres
Eis a questão
Raça mutante por degradação
Seu dialeto sugere um som
São movimentos de uma nação
Raps e hippies
E roupas rasgadas              
Ouço acentos
Palavras largadas

Pelas calçadas sem arquiteto
Casas Montadas, estranho projeto
Beira de mangue, alto de morro
Pelas marquises, debaixo do esporro
Do viaduto, seguem viagem
Sem salvo- conduto é cara a passagem
Por essa vida, que disparate              
Vida de cão, refrão que me bate
De Porto Alegre ao Acre
A POBREZA SÓ MUDA O SOTAQUE.

MATOGROSSO, Ney. LUIZ, Pedro e a Parede.
Vagabundo. São Paulo: Som Livre, 2004. Faixa 7.

O trecho musical aborda temas e problemas da
sociedade  brasileira,  chama  a  atenção  sobre  o
universo cultural do país. Podemos afirmar, a partir
da abordagem, que a corporalidade no país expressa
a

A) unicidade.
B) segregação.
C) eugenização.
D) diversidade.
E) hereditariedade.

▬ QUESTÃO 77 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Leia:

FALAR A VERDADE

Ei, ei, estamos aí pro que der e vier                          
A fim de saber a verdadeira verdade
Estamos a fim de saber, a fim de saber      
                       
Você que luta para se manter     
Você que pede pra sobreviver
Você que olha com toda curiosidade
A fim de saber...                       

Você que foge como um ladrão
Tentando se esquivar da perseguição
Você que anda pelo meio da rua
Você que lê livros de mulher nua
Você que vê coisa invisível
Você que crê no todo poderoso
Você que nasce, você que cresce
Você que luta para se manter
Você que pede pra sobreviver
Você que olha com toda curiosidade
A fim de saber...

BERNARDO.   BINO.
GAMA.  LAZÃO.  Cidade

Negra.  Rio  de  Janeiro:
EPIC. 1990. Faixa 4.

É perceptível  na letra musical  elementos da
indústria cultural. Nessa direção, podemos afirmar em
relação  às  práticas  físicas,  que  uma  das
manifestações  mais  acentuadas  desse  fenômeno
encontra-se na

A) religiosidade.
B) corpolatria.
C) solidariedade.
D) exclusividade.
E) idolatria.

▬ QUESTÃO 78 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Leia:

Estado Violência

Sinto no meu corpo
A dor que angustia                 
A lei ao meu redor 
A lei que eu não queria

Estado violência                                                     
Estado Hipocrisia                                                   
A lei que não é minha                                            
A lei que não queria  

Meu corpo não é meu               
A dor que angustia 
A lei ao meu redor 
A lei que eu não queria                 
                          
TITÃS.  Cabeça dinossauro.  São Paulo:  Warner
Music. 1986. Faixa 5.

Os  processos  de  formação  corpórea
expressam  processos  educativos  das  tradições
que  ora  liberta,  ora  cerceia,  para  atenderem  a
diversos mecanismos de dominação ou libertação.
O  trecho  musical  expõe  nas  entrelinhas  um
fenômeno  da  nossa  humanização.  Nessas
relações  de  manter  posturas  e  apontar  outras
entra em cena a ação da

A) cultura.
B) etnia.
C) história.
D) família.
E) igreja.

▬ QUESTÃO 79 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Observe o trecho da música:

Não vou me adaptar

Eu não cabo nas roupas que eu cabia
Não encho a casa mais de alegria....
Será que eu falei o que ninguém ouvia
Será que escutei o que ninguém dizia
NÃO VOU ME ADAPTAR
NÃO VOU ME ADAPTAR
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NÃO VOU ME ADAPTAR [....]

ANTUNES, Arnaldo. Televisão. São Paulo:  WEA.
1985. Faixa 6.

         No desenvolvimento das sociedades,
necessidades e outras demandas foram surgindo,
dentre elas, o sentido de se movimentar, afim de,
se adaptarem ou não a determinadas exigências
de sobrevivência, trabalho e lazer. Nesse sentido,
foi fundamental às praticas corporais a descoberta
das

A) cerimônias.
B) festividades
C) aventuras.
D) danças.
E) técnicas.

▬ QUESTÃO 80 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Leia:

Estado Violência

Sinto no meu corpo
A dor que angustia                 
A lei ao meu redor 
A lei que eu não queria

Estado violência                                                     
Estado Hipocrisia                                                   
A lei que não é minha                                            
A lei que não queria  

Meu corpo não é meu               
A dor que angustia 
A lei ao meu redor 
A lei que eu não queria                 
                          
TITÃS.  Cabeça dinossauro.  São Paulo:  Warner
Music. 1986. Faixa 5.

Os  processos  de  formação  corpórea
expressam  processos  educativos  das  tradições
que  ora  liberta,  ora  cerceia,  para  atenderem  a
diversos mecanismos de dominação ou libertação.
O  trecho  musical  expõe  nas  entrelinhas  um
fenômeno  da  nossa  humanização.  Nessas
relações  de  manter  posturas  e  apontar  outras
entra em cena a ação da

A) cultura.
B) etnia.
C) história.
D) família.
E) igreja.

▬  RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 81 a 90

▬ QUESTÃO 81 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Deseja-se postar cartas não comerciais, sendo duas
de 100 g, três de 200 g e uma de 350 g. O gráfico
mostra o  custo para enviar uma carta não comercial
pelos Correios.

O valor total gasto, em reais, para postar essas cartas
é de

A)   8,35.
B) 12,50.
C) 14,40.
D) 15,35.
E) 18,05.

▬ QUESTÃO 82 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Uma  indústria  tem  um  reservatório  de  água  com
capacidade para 900 m3. Quando há necessidade de
limpeza  do  reservatório,  toda  a  água  precisa  ser
escoada.  O  escoamento  da  água  é  feito  por  seis
ralos,  e  dura  6  horas  quando  o  reservatório  está
cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório,
com capacidade de 500 m3, cujo escoamento da água
deverá  ser  realizado  em  4  horas,  quando  o
reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo
reservatório deverão ser idênticos aos do já existente.
A quantidade  de ralos do novo  reservatório  deverá
ser igual a

A) 2.
B) 4.
C) 5.
D) 8.
E) 9.

▬ QUESTÃO 83 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Leia o texto a seguir.

O contribuinte que vende mais de R$ 20 mil de ações
em  Bolsa  de  Valores  em  um  mês  deverá  pagar
Imposto  de  Renda.  O  pagamento  para  a  Receita
Federal  consistirá  em  15%  do  lucro  obtido  com  a
venda das ações.
Disponível em: <www1.folha.uol.com.br>. Acesso em:

26 abr. 2015 (adaptado).

Um contribuinte que vende por R$ 34 mil um lote de
ações que custou R$ 26 mil terá de pagar de Imposto
de Renda à Receita Federal o valor de

A) R$   900,00.
B) R$ 1 200,00.
C) R$ 2 100,00.
D) R$ 3 900,00.
E) R$ 5 100,00.

▬ QUESTÃO 84 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
As projeções para a produção de arroz no período de
2012 - 2021, em uma determinada região produtora,
apontam  para  uma  perspectiva  de  crescimento
constante da produção anual. O quadro apresenta a
quantidade  de  arroz,  em  toneladas,  que  será
produzida  nos  primeiros  anos  desse  período,  de
acordo com essa projeção.

A) 497,25.
B) 500,85.
C) 502,87.
D) 558,75. 
E) 563,25.

▬ QUESTÃO 85 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A  meia-vida  de  um  material  radioativo  é  o  tempo
necessário  para  que  a  massa  desse  material  se
reduza à metade. A meia-vida do césio-137 é 30 anos
e  a  quantidade  restante  de  massa  de  um material
radioativo,  após  t  anos,  é calculada pela expressão

, onde  A é a massa inicial e  k  é
uma  constante  negativa.  Considere  0,3  como
aproximação para . Qual o tempo necessário,
em anos,  para  que  uma  quantidade  de  massa  do
césio-137 se reduza a 10% da quantidade inicial?

A) 27
B) 36 
C) 50
D) 54
E) 100

▬ QUESTÃO 86 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A cidade de Guarulhos (SP) tem o 8º PIB municipal
do Brasil, além do maior aeroporto da América do Sul.
Em proporção, possui a economia que mais cresce
em indústrias, conforme mostra o gráfico a seguir. 
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Analisando os dados percentuais do gráfico,  qual  a
diferença  entre  o  maior  e  o  menor  centro  em
crescimento no polo das indústrias?

A) 75,28
B) 64,09
C) 56,95
D) 45,76
E) 30,07

▬ QUESTÃO 87 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Para o reflorestamento de uma área, deve-se cercar
totalmente, com tela, os lados de um terreno, exceto
o lado margeado pelo rio, conforme a figura a seguir.
Cada rolo de tela que será comprado para confecção
da cerca contém 48 m de comprimento.

A quantidade mínima de rolos que deve ser comprada
para cercar esse terreno é

A) 6.
B) 7.
C) 8. 
D) 11.
E) 12.

▬ QUESTÃO 88 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
As torres Puerta de Europa são duas torres inclinadas
uma  contra  a  outra,  construídas  numa  avenida  de
Madri, na Espanha. A inclinação das torres é de 15°
com a vertical e elas têm cada uma, uma altura de
114 m. A figura a seguir mostra uma das torres e a
sua altura é indicada como o segmento AB.

Utilizando  0,26  como  valor  aproximado  para  a
tangente  de  15°  e  duas  casas  decimais  nas
operações,  descobre-se que a área da base desse
prédio ocupa
na avenida um espaço

A) menor que 100 m2.
B) entre 100 m2 e 300 m2.
C) entre 300 m2 e 500 m2.
D) entre 500 m2 e 700 m2.
E) maior que 700 m2. 

▬ QUESTÃO 89 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Em  certo  teatro,  as  poltronas  são  divididas  em
setores. A figura a seguir apresenta a vista do setor 3
desse  teatro,  no  qual  as  cadeiras  escuras  estão
reservadas e as claras não foram vendidas.

A  razão  que  representa  a  quantidade  de  cadeiras
reservadas do setor 3 em relação ao total de cadeiras
desse mesmo setor é

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

▬ QUESTÃO 90 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Leia o fragmento a seguir:
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No  monte  de  Cerro  Armazones,  no  deserto  de
Atacama,  será  instalado  o  Telescópio  Europeu
Extremamente Grande. Ele terá um espelho primário
de 42 m de diâmetro, “o maior olho do mundo voltado
para o céu”.
Disponível em:< http://www.estadao.com.br>. Acesso

em: 27 abr. 2010. (Adaptado).

Ao  ler  esse  texto  em  uma  sala  de  aula,  uma
professora fez uma suposição de que o diâmetro do
olho  humano  mede  2,1  cm.  Qual  a  razão  entre  o
diâmetro do olho humano, suposto pela professora, e
o diâmetro do espelho primário do telescópio citado?

A) 1 : 20
B) 1 : 100
C) 1 : 200
D) 1 : 1 000
E) 1 : 2 000 

▬  RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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PROPOSTA DE REDAÇÃO

INSTRUÇÕES:
• O rascunho da redação deve ser feito no espaço
apropriado.
•  O  texto  definitivo  deve  ser  escrito  à  tinta,  na
folha própria, em até 30 linhas.
•  A redação que apresentar cópia dos textos da
Proposta de Redação ou do Caderno de Questões
terá o número de linhas copiadas desconsiderado
para efeito de correção.
Receberá  nota  zero,  em qualquer  das  situações
expressas a seguir, a redação que:
•  tiver  até  7  (sete)  linhas  escritas,  sendo
considerada “insuficiente”.
•  fugir  ao  tema  ou  que  não  atender  ao  tipo
dissertativo-argumentativo.
•  apresentar  proposta  de  intervenção  que
desrespeite os direitos humanos.
•  apresentar  parte  do  texto  deliberadamente
desconectada com o tema proposto.

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e
com base nos conhecimentos construídos ao longo
de  sua  formação,  redija  um  texto  dissertativo-
argumentativo  em  norma  padrão  da  língua
portuguesa  sobre  o  tema  ALCOOLISMO  ENTRE
JOVENS: QUANDO A DIVERSÃO PODE TORNAR-
SE UM CASO DESAÙDE PÚBLICA,  apresentando
proposta  de  intervenção,  que  respeite  os  direitos
humanos. Selecione, organize e relacione, de forma
coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa do
seu ponto de vista. 

A seguir, você lerá dois textos. O primeiro é
uma bem humorada  letra  de  canção  intitulada  “Eu
bebo sim”. O segundo corresponde a um fragmento
de uma matéria  da Revista  Veja  tratando sobre os
riscos do consumo de álcool entre jovens.

TEXTO I:

EU BEBO SIM

Eu bebo sim!
Eu tô vivendo
Tem gente que não bebe
E tá morrendo
Eu bebo sim!
Eu tô vivendo
Tem gente que não bebe
E tá morrendo

Tem gente que já tá com o pé na cova
Não bebeu e isso prova
Que a bebida não faz mal
Uma pro santo, bota o choro, a saidera
Desce toda a prateleira
Diz que a vida tá legal
Eu bebo sim!

Eu bebo sim
Eu tô vivendo
Tem gente que não bebe
E tá morrendo
Eu bebo sim!
Eu tô vivendo
Tem gente que não bebe
E tá morrendo
Tem gente que detesta um pileque
Diz que é coisa de moleque
Cafajeste ou coisa assim
Mas essa gente
quando tá com a cara cheia
Vira chave de cadeia
Esvazia o botequim
Eu bebo sim!

Eu bebo sim, eu tô vivendo
Tem gente que não bebe
E tá morrendo
Eu bebo sim!
Eu tô vivendo
Tem gente que não bebe
E tá morrendo
Bebida!
Não faz mal a ninguém
Água faz mal à saúde

(Luis Antônio / João do Violão.
Gravado por Elizeth Cardoso.

Compacto: Copacabana, 1973)

TEXTO II:

DOCES E PERIGOSAS

Adriana Dias Lopes e Naiara Magalhães

A iniciação ao álcool é cada vez mais precoce.
A  atual  geração  de  adolescentes  começa  a  beber
regularmente aos 14 anos – quase três anos antes da
média exibida pelos jovens há cinco anos. Os dados
são do I Levantamento Nacional sobre os Padrões de
Consumo de Álcool na População Brasileira, de 2007,
realizado  pela  Secretaria  Nacional  Antidrogas.  A
mudança preocupa porque,  quanto  mais  cedo  uma
pessoa começa a beber, maior é a probabilidade de
ela vir a ter problemas com o álcool: 9% dos adultos
que deram os primeiros goles aos 14 anos passaram
depois  à  categoria  de  dependentes.  Entre  os  que
começaram a beber após os 21 anos, esse índice é
de apenas 1%, segundo a publicação  Uso e Abuso
de  Álcool,  lançada  pela  Universidade  Harvard  em
2008.

As meninas é que causam mais preocupação.
As  adolescentes  de  hoje  compõem  a  primeira
geração de mulheres que se igualam aos homens nos
índices de alcoolismo. E essa não é uma tendência
exclusivamente brasileira. “No mundo todo, as moças
estão alcançando os rapazes no que se refere aos
problemas relacionados ao álcool”,  disse à VEJA o
epidemiologista americano James Anthony, professor
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da Universidade Estadual de Michigan. Entre outros
motivos, elas se sentem estimuladas a competir com
os  garotos,  como  se  a  bebida  fosse  também uma
área em que devesse prevalecer equidade entre os
sexos.  “Como se um sinal de mulher bem-sucedida
fosse  beber  feito  um  homem”,  acrescenta  o
psicoterapeuta Celso Azevedo Augusto.

Começar  a  beber  exige  persistência  dos
adolescentes, por causa do gosto forte e amargo do
álcool.  Mas  esse  obstáculo  foi  superado  por  uma
invenção que deveria virar caso de saúde pública: os
ices.  As  misturas  docinhas  de vodca  com suco  de
fruta ou refrigerante fazem a alegria da moçada. São
o combustível das baladas e festinhas caseiras, que
invariavelmente terminam em muito vômito. “Os ices
não  apenas  introduzem  os  jovens  no  consumo  de
álcool  como  os  ajudam  a  ingerir  doses  cada  vez
maiores”,  diz  o  neurocirurgião  Arthur  Cukiert,  do
Hospital Brigadeiro, em São Paulo. Vendidos em todo
lugar  e  vistos  pelos  pais  como  “menos  ofensivos”,
podem ser mais devastadores do que outras bebidas.
“Apesar de terem teor  alcoólico semelhante ao das
cervejas,  são  consumidos  como  limonada”,  diz  a
psicóloga  IlanaPinsky,  professora  da  Unifesp.  Um
perigo. Mais um.

“Tinha de beber para me sentir normal”

“Eu comecei a beber aos 12 anos, com meus amigos.
Depois da aula, nós íamos para o centro da cidade e
bebíamos  vinho,  cerveja,  vodca...  No  fim  da  tarde,
voltava para casa, tomava um banho e já saía para
beber de novo. Quando estava sóbrio, eu me sentia
estranho; tinha de beber para me sentir normal. Aos
15 anos, meus pais me internaram pela primeira vez.
Mas, naquela fase, eu não queria me tratar. Só agora
tenho  vontade  de  voltar  a  estudar,  começar  a
trabalhar, melhorar a relação com minha família. Eu já
magoei demais minha mãe. Ela ficava desesperada
de me ver bebendo tanto. A lembrança do sofrimento
de minha mãe é que me dá forças para tentar largar o
álcool. Não quero mais fazê-la sofrer.”

NEWITON DE MOURA SILVA, 20 anos
(Revista VEJA. 9 de setembro, 2009
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